
MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 25. 4. 2019 ZM 19 04 03 01

Název:
Informace o zajišťování stanovisek k navrhovanému obsahu 12. změny Územního plánu města Děčín 
„Plavební stupeň Děčín“, pořizované zkráceným postupem

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo informaci o zajišťování stanovisek k navrhovanému obsahu 12. změny 
Územního plánu města Děčín „Plavební stupeň Děčín“, pořizované zkráceným postupem a 

bere na vědomí

tuto informaci ve smyslu důvodové zprávy.

Stanovisko RM:
Rada města projednala informaci o zajišťování stanovisek k navrhovanému obsahu 12. změny Územního 
plánu města Děčín „Plavební stupeň Děčín“, pořizované zkráceným postupem a doporučuje zastupitelstvu 
města Děčín vzít tuto informaci na vědomí ve smyslu důvodové zprávy. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: Vzít tuto informaci na vědomí ve smyslu důvodové zprávy. 



Důvodová zpráva:
Zlepšení plavebních podmínek na Labi je již dlouhodobě jednou ze základních priorit na republikové, krajské i 
místní úrovni. 

V platném Územním plánu města Děčín je Vodní dílo Prostřední Žleb (v současné době Plavební stupeň 
Děčín) vymezeno jako návrhová plocha, určená pro jeho výstavbu. Vzhledem k tomu, že se v procesu 
pořizování tohoto územního plánu nepodařilo prosadit vymezení této stavby jako veřejně prospěšné, nebyla 
do dnešního dne umožněna její realizace. 

Statutární město Děčín výstavbu Plavebního stupně Děčín podporuje a proto návrh nového rozpracovaného 
Územního plánu Děčín již tento záměr jako veřejně prospěšnou stavbu vymezuje. Vzhledem k objemu 
řešených problémů v rozsahu celého správního obvodu města však nelze v blízké budoucnosti očekávat jeho 
vydání. 

Novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), účinná k 
1. 1. 2018, upravila proces projednávání změn územních plánů a regulačních plánů. V invariantním případě v 
§ 55a připustila pořízení změny zkráceným postupem, což by v případě Plavebního stupně Děčín mohlo být 
východiskem k urychlení možnosti jeho realizace ještě před ukončením platnosti Územního plánu města 
Děčín dnem 31. 12. 2022. 

Úřad územního plánování odboru stavební úřad, příslušný podle § 6 odst. 1 písm. a) k pořizování územně 
plánovací dokumentace města Děčín, v návaznosti na úkol PVO190502 zahájil zajišťování podkladů pro 
předložení návrhu na rozhodnutí zastupitelstva města o pořízení 12. změny Územního plánu města Děčín 
„Plavební stupeň Děčín“ zkráceným postupem. Jejím navrhovaným obsahem je změna názvu záměru z 
Vodního díla Prostřední Žleb na Plavební stupeň Děčín a vymezení záměru jako veřejně prospěšné stavby. 

Zastupitelstvo města může o pořízení 12. změny Územního plánu města Děčín „Plavební stupeň Děčín“ 
zkráceným postupem rozhodnout až po předložení stanovisek příslušného orgánu ochrany přírody a 
příslušného orgánu krajského úřadu. Tato stanoviska budou na základě žádosti s navrhovaným obsahem 
změny pořizovateli vydána jako neopomenutelná součást následně předloženého návrhu pro rozhodnutí 
zastupitelstva o pořízení změny. 

Příslušný orgán ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny k navrhovanému obsahu změny 
územního plánu uvede, zda je možné vyloučit významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí 
oblast. 

Příslušný úřad krajského úřadu s přihlédnutím na stanovisko orgánu ochrany přírody uvede, zda má být návrh 
změny posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle §10i 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Po obdržení stanovisek bude do jednání RM a ZM předložen materiál, který bude o výsledcích členy ZM a 
občany informovat a zároveň deklarovat zájem města Děčín maximálně výstavbu Plavebního stupně Děčín 
podpořit. 

Vyjádření:

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ivana Šejnohová OSU 10.4.2019 14:55 podepsáno

Předkladatel: Ing. Vladislav Raška 10.4.2019 16:07 podepsáno



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 25. 4. 2019 ZM 19 04 04 01

Název:
Podpora zaměstnanosti v Děčíně

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo informace o projektu „Podpora zaměstnanosti v Děčíně“ a
schvaluje

1. podání žádosti o dotaci na projekt „Podpora zaměstnanosti v Děčíně“ do Operačního programu 
Zaměstnanost,
2. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané min. výši 500 tis. Kč,
3. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané max. výši 1 000 tis. Kč.

Stanovisko RM:
Rada města dne 9.4.2019 projednala projekt „Podpora zaměstnanosti v Děčíně“ a svým usnesením č. RM 19 
07 36 01 doporučila zastupitelstvu města schválit:
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Podpora zaměstnanosti v Děčíně“ do Operačního programu 
Zaměstnanost,
2. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané min. výši 500 tis. Kč,
3. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané max. výši 1 000 tis. Kč.

Cena: 1 000 000,00
Návrh postupu:          



Důvodová zpráva:
Statutární město Děčín se rozhodlo realizovat projekt zaměřený na nezaměstnané osoby s kumulací 
handicapů. Práce s cílovou skupinou bude zaměřená zejména na identifikaci jejich problémů a nalezení 
mechanismu k jejich odstranění či zmírnění. Podstatná část z cílové skupiny bude zaměstnaná na pracovní 
pozici u příjemce dotace, kde účastníci projektu získají potřebné zkušenosti, pracovní návyky a historii, která 
jim následně pomůže při uplatnění na volném trhu práce.

Na projekt je možné žádat o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost, z prioritní osy 1 Podpora 
zaměstnanosti a adaptability pracovní síly a specifického cíle 1.1.1 Zvýšit míru zaměstnanosti podpořených 
osob, zejména starších, nízkokvalifkovaných a znevýhodněných. Žádost o dotaci musí být podána do 
10.5.2019. 

Předpokládané náklady projektu činí 10 mil. Kč. Trvání projektu: 24 měsíců - 1.1.2021 - 31.12.2022. Plánuje 
se podpořit cca 40 osob. Dotace je ve výši 95 %, spolufinancování města je ve výši 5% (spolufinancování 
projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané min. výši 500 tis. Kč), předfinancování projektu 
ze strany statutárního města Děčín v předpokládané max. výši 1 000 tis. Kč (10 % z celkových nákladů 
projektu). Všechny uvedené částky jsou včetně DPH. Projekt je financován v tzv. ex-ante režimu, kdy příjemce 
získává na projekt zálohové platby. Finanční prostředky na spolufinancování bude žádat v případě přiznání 
dotace OR do rozpočtu pro rok 2021.

Stanovisko Střediska městských služeb: V rámci připravovaného projektu by byla podpořena cílová skupina s 
kumulací handicapů (např. závislí na dávkách v hmotné nouzi, dlouhodobá evidence na ÚP ČR, osoby 
nízkokvalifikované nebo se základním či minimálním vzděláním pocházející ze sociálně vyloučených lokalit, 
odlišným sociokulturním původem, vysokým věkem, osoby po výkonu trestu, atd.), které jsou tak 
znevýhodněny na trhu práce. Tento projekt nabídne možnost prostřednictvím klíčových aktivit (rekvalifikace, 
individuální poradenství, motivační a poradentské skupinové aktivity, umístnění na dotovaném pracovním 
místě a exkurze do podniků) vyřešit problematickou životní situaci těchto osob a tím je motivovat a odstranit 
překážky při vstupu na volný trh práce. Na základě zkušeností z úspěšně realizovaných předchozích tří 
projektů budou vytipovány osvědčené aktivity, které by zlepšily pracovní morálku klientů nebo přístup k řešení 
životních situací a tím i opětovný vstup na primární trh práce. Zároveň by bylo předcházeno i negativním 
dopadům na město (vandalismus, drobná kriminalita, rušení nočního klidu, přestupky proti občanskému 
soužití apod.) Předpokládáme spolupráci s Úřadem práce ČR, neziskovými organizacemi, Okresní 
hospodářskou komorou Děčín a Agenturou pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR. Středisko městských 
služeb má zájem o podání žádosti o dotaci a následnou realizaci projektu týkající se výzvy č. 03_18_090 z 
prioritní osy 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

Záměr je v souladu se Strategickým plánem rozvoje města: H1: Kvalitně spravovat veřejná prostranství a 
zajistit jejich revitalizaci a údržbu, E3: Zajišťovat pomoc s uplatněním na trhu práce. 

Vyjádření:

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Mgr. Bc. Petr Kužel OR 16.4.2019 14:20 podepsáno

Předkladatel: Jaroslav Hrouda 16.4.2019 14:22 podepsáno



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 25. 4. 2019 ZM 19 04 04 02

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

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů ****** a ****** ****** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu 
čistírny odpadních vod k rodinnému dvojdomu č.p. ****** na st.p.č.****** a č.p. ****** na st.p.č. ****** v k.ú. 
Maxičky a

rozhodlo

1. o poskytnutí účelové dotace manželům ****** a ****** ******, oba bytem ****** ******, ****** na výstavbu 
čistírny odpadních vod na p.p.č. ****** v k.ú. Maxičky k rodinnému dvojdomu č.p. ****** na st.p.č. ****** a čp. 
****** na st.p.č. ****** v k.ú. Maxičky 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 09.04.2019 žádost manželů ****** a ****** ******, oba bytem ****** č.p. ******, ****** 
o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod k rodinnému dvojdomu č.p. ****** na st.p.č. 
****** a č.p. ****** na st.p.č. ****** v k.ú. Maxičky a usnesením č. RM 19 07 35 02 doporučila ZM rozhodnout 
dle předloženého návrhu na usnesení. 

Cena: 80 000,00
Návrh postupu:          



Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický předkládá orgánům města žádost manželů ****** a ****** ******, oba bytem ****** č.p. 
******, ****** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čístírny odpadních vod na p.p.č. ****** k rodinnému 
dvojdomu č.p. ****** na st.p.p.č. ****** a č.p. ****** na st.p.č. ****** v k.ú. Maxičky (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 05.06.2017, které nabylo právní moci dne 04.07.2017, 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 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 dne 14.03.2019 vyjádřil OŽP, který uvádí, že vodoprávní úřad posoudil předložené 
podklady z hlediska stavebně technické dokumentace, umístění stavby vodního díla „tříkomorový septik, 
zemní filtr, odtoková kanalizace, vsakovací drén“ na p.p.č. ****** v k.ú. Maxičky 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 (v sestavě tříkomorový 
septik, zemní filtr, odtoková kanalizace, vsakovací drén) na p.p.č. ****** v k.ú. Maxičky u novostavby rodiného 
domu, 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_
URRD_povoleni_A.pdf Komentář: Příloha č. 2 - výpis z KN, snímek z KN, 

územní rozhodnutí OSU, povolení OŽP

Příloha: priloha_3_sdeleni_OZP_A
.pdf Komentář: Příloha č. 3 - sdělení OŽP

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

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 15.4.2019 13:28 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 15.4.2019 15:41 podepsáno
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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. a , nar. , oba 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 
dvojdomu č.p. na st.p.č. a č.p. na st.p.č. v k.ú. Maxičky:  
DČOV ke stávajícímu rodinnému dvojdomu č.p. a Děčín XVIII-Maxičky na p.p.č. 

v k.ú. Maxičky. 
 

 
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. Tyto podklady musí být vydány 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: 25. 4. 2019 ZM 19 04 04 03

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

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo žádost paní ******y ******, bytem ******, ****** o prominutí příslušenství 
pohledávky vzniklé za nájemné a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu v objektu ******, ****** a

rozhodlo

o prominutí nedoplatku pohledávky za poplatek z prodlení a 

souhlasí

se zastavením výkonu rozhodnutí vedeného Okresním soudem v Děčíně pod čj. 1E 794/2001.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 09.04.2019 žádost paní ******, bytem ******, ****** o prominutí příslušenství 
pohledávky vzniklé za nájemné a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu v objektu ******, ****** a 
usnesením č. RM 19 07 35 03 doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí nedoplatku pohledávky 
za poplatek z prodlení a souhlasit se zastavením výkonu rozhodnutí vedeného Okresním soudem v Děčíně 
pod čj. 1E 794/2001.

Cena: 166 955,28
Návrh postupu: RM doporučila prominutí nedoplatku a zastavení výkonu rozhodnutí



Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický (dále jen „OE“) předkládá do jednání orgánů města žádost o prominutí zbývající části 
příslušenství pohledávky (poplatku z prodlení) za nájemné a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu v 
objektu v ul. ******, ****** (příloha č. 1): 

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

Pohledávka dle pravomocného platebního rozkazu z r. 1995 činí:
Jistina - 9.818,00 Kč
Náklady řízení - 896,00 Kč
Poplatek z prodlení - 166 955,28 Kč

Pohledávka je vymáhána soudní cestou (nikoliv prostřednictvím soudního exekutora), a to výkonem 
rozhodnutí nařízením srážek z důchodu dlužníka od r. 2001 pod čj. 1E 794/2001. 
Ke dni podání žádosti byla v plné výši uhrazena jistina a náklady řízení a na poplatku z prodlení byla uhrazena 
částka 48.055,00 Kč.

Dlužník požádal o prominutí příslušenství pohledávky (poplatku z prodlení), v odůvodnění uvádí finanční a 
zdravotní důvody. 

S ohledem na již zaplacenou výši poplatku z prodlení (cca 29 %) OE doporučuje prominout zbývající část 
poplatku z prodlení a souhlasit s podáním návrhu na zastavení výkonu rozhodnutí čj. 1E 794/2001 k 
Okresnímu soudu v Děčíně. 
Uvedený postup prominutí pohledávky OE doporučuje i s ohledem na tvrdost zákona, tj. vysokou úrokovou 
sazbu stanovenou nařízením vlády, platným v době vzniku nedoplatku, kdy vymáhaný poplatek z prodlení 
několikanásobně převyšuje samotnou pohledávku. 

Vyjádření:

Příloha: Priloha_zadost_anonym.p
df Komentář: Příloha: žádost

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 15.4.2019 12:43 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 15.4.2019 15:37 podepsáno



STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN 
MAGISTRÁT' MĚSTA DĚČÍN 85

OdborDošlo: 12.03.2019 v 12:32:14 
MDC/29119/2019Č.j.:Statutární město Děčín 

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

Č.dop.:
Listů:
Druh: písemné

Zpiiic.

Příloh: 0

MDC47808870

Žádost o prominutí příslušenství pohledávky (poplatku z prodlení)

Jméno.' 

Příjmení.'

Dluh za byt: č. 3 nacházející se v  

Klíč: 10-13-00494-003-01

Adresa bydliště: ,

Dluh za byt ve výši: 9.818 Kč Datum úhrady: 30.06.2014

Výše soudního poplatku: 896 Kč Datum úhrady: 25.08.2014

Výše příslušenství:

- poplatek z prodlení cca 217.500 Kč, zaplaceno cca 48.000 Kč

Důvod - vyjádření nájemníka:

Dovoluji si požádat o částečné prominutí poplatku z prodlení. Jsem ve starobním důchodu a od 
09.01.2019 jsem v nemocnici s následnou péčí v Brandýse nad Labem. Mám velmi vážné 
zdravotní problémy. Můj starobní důchod činí kolem 11 tisíc měsíčně. Dlužnou částku nejsem 
schopna uhradit.

Předem děkuji za pochopení a kladné vyřízení mé žádosti.

Podpis:

V Děčíně dne 12.03.2019

Pozn. Žádost předejte prostřednictvím podatelny Magistrátu města Děčín nebo ji zašlete poštou.

Příloha



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 25. 4. 2019 ZM 19 04 04 04

Název:
Žádost pana ****** ****** o prominutí pohledávky

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo žádost pana ****** ****** o prominutí pohledávky a
rozhodlo

o prominutí části pohledávky za panem ****** ******, trvale bytem ******, ****** za poplatek z prodlení, vzniklý 
při placení nájemného za byt v ul. ******, ****** v celkové výši 781.988,00 Kč, a to o snížení na 10 %, tj. na 
částku 78.199,00 Kč. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 09.04.2019 žádost pana ****** ****** o prominutí pohledávky a usnesením č. RM 
19 07 35 04 doporučila ZM rozhodnout o prominutí části pohledávky za panem ****** ******, trvale bytem 
******, ****** za poplatek z prodlení, vzniklý při placení nájemného za byt v ul. ******, ****** v celkové výši 
781.988,00 Kč, a to o snížení na 10 %, tj. na částku 78.199,00 Kč. 

Cena: 781 988,00
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. ******, ****** (příloha č. 1 ): 

Žadatel (dlužník): ****** ******, trvale bytem ******, ******

Pohledávka dle tří rozsudků Okresního soudu v Děčíně z 12/2000, 08/2001 a 01/2002:
Jistina celkem: 42.681,00 Kč 
Poplatek z prodlení: 781.988,00 Kč (2,5 promile z dlužné částky denně)
Náklady řízení celkem: 27.610,60 Kč
Vymáhaná pohledávka celkem 852.279,60 Kč

Na základě nařízených exekucí od r. 2010 nebyla na tento dluh vymožena žádná částka. Dne 22.03.2019 
dlužník uhradil na účet města částku 64.932,00 Kč, která byla použita na plnou úhradu jistiny (42.681,00 Kč) a 
na náklady řízení (22.251,00 Kč). Dále v měsíci březnu t.r. exekutor obdržel částečnou úhradu dluhu ze mzdy 
dlužníka. 

Dlužník požádal o prominutí poplatku z prodlení (odůvodnění - viz žádost). 

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 781.988,00 Kč na částku 78.199,00 
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: Příloha1_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 15.4.2019 12:48 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 15.4.2019 15:38 podepsáno



S I'A1 U i Ak NÍ lVifcs lO DĚČÍN 
MACilSTRÁr MĚSTA DĚČÍN 
Došlo: 22.03.2019 v 11:10:48 

MDC733664/2019

551

Odbor

Č.j.:
Statutární město Děčín 
se sídlem Magistrát města Děčín 
Mírově nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV 
Odbor ekonomický________________

Č.dop.;
Lislů:
Druh: písemné

1 Příloh: 0

MDC4791 1199

Žádost o prominutí poplatku z prodlení

Příjmení.' 

Adresa bydliště:  

Jméno.'

Dluh za byt č. 12, nacházející se na adrese , 

Klíč: 10-14-01194-012-05

Datum úhrady: 22.03.2019 

Datum úhrady: 22.03.2019

25.611 KčDluh za byt ve výši:

Výše soudního poplatku: 1.028 Kč 

Výše příslušenství - poplatku z prodlení: 489.298 Kč

Datum úhrady: 22.03.20198.993 KčDluh za byt ve výši:

Datum úhrady: 22.03.2019500 KčVýše soudního poplatku:

Výše příslušenství - poplatku z prodlení: 157.040 Kč

8.077 Kč Datum úhrady: 22.03.2019Dluh za byt ve výši:

600 KčVýše soudního poplatku: Datum úhrady: 22.03.2019

Výše příslušenství - poplatku z prodlení: 135.650 Kč

Poplatek z prodlení celkem 781.988 Kč

Důvod - vyjádření nájemníka:
Prosím o prominutí poplatku z prodlení. Jeho celá úhrada by pro mě byla velkou finanční zátěží, 
neboť mám rodinu s 2 malými dětmi.

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

Děkuji za pochopení a kladné vyřízení mé žádosti

Podpis:

V Děčíně dne 22.03.2019

Příloha č. 1



Příloha č. 2
- přehled exekucí

čj. 112 EX Jistina Kč
Poplatek           

z prodlení 
(POPR)

Náklady řízení Celkem

POPR       
Návrh na        

snížení na       
10 %

6290/10 Nedoplatek 25 611,00 489 298,00 13 394,20 528 303,20 48 930,00
Zaplaceno 25 611,00 0,00 8 035,00 33 646,00 0,00

1292/11 Nedoplatek 8 993,00 157 040,00 7 445,40 173 478,40 15 704,00
Zaplaceno 8 993,00 0,00 7 445,00 16 438,00 0,00

1293/11 Nedoplatek 8 077,00 135 650,00 6 771,00 150 498,00 13 565,00
Zaplaceno 8 077,00 0,00 6 771,00 14 848,00 0,00

REKAPITULACE:

Pohledávka celkem 42 681,00 781 988,00 27 610,60 852 279,60 78 199,00
Zaplaceno celkem 42 681,00 0,00 22 251,00 64 932,00 0,00
Zůstatek celkem 0,00 781 988,00 5 359,60 787 347,60 78 199,00
Zaplaceno % 100,00 0,00 80,59



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 25. 4. 2019 ZM 19 04 04 05

Název:
Návrh dohody o splátkách s panem ****** ******

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh dohody o splátkách s panem ****** ******, trvale bytem ******, ****** a
rozhodlo

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

Stanovisko RM:
Rada města dne 09.04.2019 projednala návrh dohody o splátkách s panem ****** ******, trvale bytem ******, 
****** a usnesením č. RM 19 07 35 05 doporučila ZM rozhodnout o uzavření dohody o uznání dluhu a 
povolení splátek v předloženém znění.

Cena: 70 536,00
Návrh postupu: RM doporučila rozhodnout o uzavření dohody v předloženém znění

Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický (dále jen „OE“) předkládá orgánům města k rozhodnutí žádost pana ****** ******, trvale 
bytem ******, ****** (dále jen “dlužník“), o povolení splátek nedoplatku za nájemné za byt ******, ****** (příloha 
č. 1).

Usnesením Okresního soudu v Děčíně čj. 19 C 33/2018-32 ze dne 29.05.2018 (příloha č. 2) byl schválen smír 
účastníků, dle kterého je dlužník povinen zaplatit statutárnímu městu Děčín částku 47.968,09 Kč s úrokem z 
prodlení a náhradu nákladů řízení ve výši 13.052,00 Kč. Ke dni podání žádosti o povolení splátek tato částka 
činí celkem 70.536,00 Kč.

Dlužník dne 21.04.2017 požádal o povolení splátek tohoto nedoplatku v měsíčních splátkách 1.000 Kč. 
Odůvodnění navrhované nízké výše splátek je uvedeno v žádosti. Při dodržení takto povolených splátek by 
došlo k úhradě jistiny a nákladů řízení cca za 6 let (návrh dohody o splátkách - příloha č. 3).

V současné době, kdy dlužník nemá stálý příjem a trvalý pobyt má na ohlašovně magistrátu není předpoklad 
vymožení ani prostřednictvím soudního exekutora. OE proto doporučuje rozhodnout o uzavření dohody o 
splátkách nedoplatku v předloženém znění s tím, že v případě prvního porušení bude nedoplatek předán k 
vymáhání soudnímu exekutorovi. 

Vyjádření:



Příloha: Priloha1-zadost_anonym.
pdf Komentář: Příloha č. 1 - žádost

Příloha: Priloha2_smir_anonym.p
df Komentář: Příloha č. 2 - smír

Příloha: Priloha3_dohoda_anony
m.pdf Komentář: Příloha č. 3 - návrh dohody

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 15.4.2019 13:30 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 15.4.2019 15:43 podepsáno



Příloha č. 1



Příloha č. 2





                                                                                                                           Příloha č. 3 
 

Uznání dluhu a dohoda o splátkách 
v souladu s ustanovením § 2053 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 
 
Statutární město Děčín, 
se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV 
IČO  00261238  
zastoupené primátorem Jaroslavem Hroudou 
(dále jen „věřitel“) 
 
a 
 
pan , nar. , bytem , , adresa pro 
doručování: , 
(dále jen „dlužník“) 
 
uzavírají toto 
 

Uznání dluhu a dohodu o splátkách 
 

I. 
 

1. Dlužník dluží věřiteli dle usnesení Okresního soudu v Děčíně čj. 19 C 33/2018-32 ze dne  
29.05.2018 nájemné a bezdůvodné obohacení za užívání bytu bez nájemní smlouvy 
 
a) částku 47.968,09 Kč  
b) úrok z prodlení ve výši 9.515,69 Kč 
c) náhradu nákladů řízení ve výši 13.052,00 Kč. 
 

2. Dlužné částky uvedené v bodě 1 v celkové výši 70.536 Kč uznává dlužník výslovně 
jako svůj dluh vůči věřiteli, a to jak co do důvodu, tak i výše. 

 
II. 
 

1. Dlužník se zavazuje splatit dlužnou částku uvedenou v čl. I. této dohody v pravidelných 
měsíčních splátkách ve výši 1.000 Kč, a to vždy nejpozději do posledního dne 
příslušného kalendářního měsíce, počínaje měsícem červen 2019.  
Počínaje měsícem červen 2019 bude hrazen dluh v pořadí jistina, náklady řízení a úrok 
z prodlení.  
 

2. Po uhrazení nedoplatku za jistinu a náklady řízení může dlužník požádat věřitele 
o prominutí (snížení) nedoplatku za úrok z prodlení. 
 

3. Splátky dluhu budou poukazovány na účet věřitele vedený u ČS, a.s., 
č.ú. 4169292/0800, pod variabilním symbolem 0013203702 nebo budou hrazeny 
v hotovosti v pokladně Magistrátu města Děčín.  
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4. V případě prodlení s úhradou byť jen jediné měsíční splátky, delším než 5 dnů, ztrácí 
dlužník výhodu splátek, zbývající částka dluhu se stává splatnou ihned a dlužník je 
povinen neprodleně uhradit tuto celou zbývající část dluhu na účet věřitele. 

 
 

III. 
 

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

2. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž věřitel obdrží jedno 
vyhotovení a dlužník jedno vyhotovení. 
 

3. Tuto dohodu schválilo Zastupitelstvo města Děčín dne xx.xx.2019 usnesením č. ZM 19 
xx xx xx xx  a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvním stranami. 
 

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

 
 
 
 
 
V Děčíně  dne ……………………              V Děčíně  dne …………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

          
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 25. 4. 2019 ZM 19 04 04 06

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

Mimořádný materiál:  



Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh dotací subjektům působícím v oblasti sociálních věcí pro rok 2019 a 
rozhodlo

o poskytnutí dotací subjektům působícím v oblasti sociálních věcí pro rok 2019 u žádostí ve výši nad 
50.000,00 Kč
1.Agentura Osmý den, o.p.s. - Sociální rehabilitace - 0,00 Kč, Poradna - 0,00 Kč
2. Agentura osobní asistenční služby z.ú.- Osobní asistence - 90.000,00 Kč
3. Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR-zapsaný spolek, z.s. - Odborné sociální 
poradenství, činnost CSP AVAZ - 54.000,00 Kč
4. Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s. - Sociální rehabilitace - 0,00 Kč, Sociálně terapeutické 
dílny - 0,00 Kč
5. Centrum LIRA, z.ú. - Raná péče - 63.000,00 Kč
6. „Cinka“, z.s. - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Centrum u parku - 0,00 Kč
7. Fokus Labe, z.ú. - Sociální rehabilitace Děčín - 67.000,00 Kč, Sociálně aktivizační služby Děčín - 50.000,00 
Kč, Odborné sociální poradenství Děčín - 58.000,00 Kč, Centrum duševního zdraví Děčín - 170.000,00 Kč
8. Hospic sv. Štěpána, z.s. - Odlehčovací služba - 10.000,00 Kč, Sociální poradenství 12.000,00 Kč
9. Charitní sdružení Děčín, z.s. - Služby pro rodiny s dětmi (Asistenční služba pro rodiny s dětmi) - 0,00 Kč, 
Občanská poradna Děčín - 0,00 Kč
10. Indigo Děčín, z.s. - Komunitní centrum dětí a mládeže Kamarád - 0,00 Kč
11. JIPRO-CASH s.r.o. - Domov se zvláštním režimem - 160.000,00 Kč
12. Křesťanské společenství Jonáš, z. s. - Nízkoprahové denní centrum - 0,00 Kč
13. JURTA, o.p.s. - Sociálně terapeutické dílny - 40.000,00 Kč, Sociální rehabilitace - 36.000,00 Kč, Podpora 
samostatného bydlení - 40.000,00 Kč, Chráněné bydlení - 30.000,00 Kč
14. JUDr. Hana Kozáková - Pečovatelská služba - 210.000,00 Kč, Odlehčovací služba - 180.000,00 Kč
15. Oblastní charita Česká Kamenice - Domov se zvláštním režimem - 0,00 Kč, Chráněné bydlení 0,00 Kč
16. Oblastní spolek Českého čeveného kříže Děčín - Pečovatelská služba - 42.000,00 Kč, Domov se 
zvláštním režimem - 116.000,00 Kč
17. Programy občanské pomoci a sociální intervence, z. s. - Krizová poradna - 0,00 Kč
18. Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s. - Návrat do společnosti 0,00 Kč, Návrat díděte do 
rodiny - 0,00 Kč
19. Spirála, Ústecký kraj, z. s. - Centrum krizové intervence - 10.000,00 Kč, Intervenční centrum - 30.000,00 
Kč, Linka pomoci - 0,00 Kč
20. Valerie-Homecare, s.r.o. - Domov pro seniory - 198.000,00 Kč, Terénní odlehčovací služba - 32.000,00 Kč
21. Mateřské centrum Bělásek z.s. - Společnou cestou - 77.000,00 Kč
22. Rákosníček Děčín, z.s. - Centrum podpory rodiny - 85.000,00 Kč
23. Slunečnice, z.s. - Dobrovolnická služba v soc.organizacích v DC - 0,00 Kč
24. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Děčín - Klub dobré pohody - 
80.000,00 Kč
25. Valerie-Homecare, s.r.o. - Doprava pro seniory - 25.000,00 Kč
26. Mateřské centrum Bělásek z.s. - Mikrojesle - 300.000,00 Kč
27. Agentura Naděje, z.s. - Odlehčovací služba - 0,00 Kč
28. Spolek Severka z.s. - Hvězdičky - 0,00 Kč
29. Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. Krajská organizace Ústeckého kraje, p.s. - Sociální 
poradenství pro sluchově postižené - 0,00 Kč, Tlumočnické služby Teplice a Ústecký kraj - 0,00 Kč,
30. Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s. - Odborné sociální poradenství - 0,00 Kč, 
Osobní asistence - 0,00 Kč
31. Demosthenes, o.p.s. - Raná péče - 0,00 Kč
32. Cinka z.s. - Tančím s knihou v ruce - 0,00 Kč

a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v předloženém znění.



Stanovisko RM:
Rada města usnesením č. RM 19 07 38 02 ze dne 9.4.2019 doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o 
poskytnutí dotací v roce 2019 u žádostí ve výši nad 50.000,00 Kč subjektům působícím v oblasti sociálních 
věcí a na podporu rodiny a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v předloženém znění.

Cena: 2 265 000,00
Návrh postupu: RM doporučuje rozhodnout o poskytnutí dotací a uzavření smluv

Důvodová zpráva:
Usnesením zastupitelstva města Děčín č. ZM 18 09 04 01 ze dne 13.12.2018 byly v rozpočtu města na rok 
2019 schváleny finanční prostředky na příspěvky neziskovým organizacím v celkové výši 4.460.000,00 Kč. 
Tato částka je rozdělena dle účelu na dotace na sociální služby dle zákona 108/2006 Sb. a aktivity v sociální 
oblasti (4.160.000,00 Kč) a dotace na hlídání dětí do 3 let věku (300.000,00 Kč).
V rámci dotačního řízení bylo přijato celkem 55 projektů, požadovaná výše finančních prostředků byla 10.519. 
971,00 Kč, z toho 42 projektů na podporu sociálních služeb v celkové výši 7.593.791,00 Kč, 12 projektů na 
podporu aktivit v celkové výši 1.500.180,00 Kč. Pro oblast podpory rodiny byl přijat 1 projekt na hlídání dětí do 
3 let věku v celkové výši 301.200,00 Kč. Z celkového počtu bylo vyřazeno 7 projektů pro nesplnění formálních 
náležitostí dle platného Dotačního programu v hodnotě 1.126.000,00 Kč. Celkový finanční požadavek projektů 
zařazených do Dotačního programu je 9.375.171,00 Kč.
Jednotliví žadatelé představili svoje žádosti v koordinačních skupinách procesu komunitního plánování. Dne 
21. 03. 2019 proběhlo jednání sociálně zdravotní komise. Členové komise hodnotili přijaté žádosti dle 
platného Dotačního programu a dle specifik každého projektu individuálně. Návrh dotací u žádostí nad 
50.000,00 Kč včetně vyřazených projektů na základě nesplnění formálních náležitostí uvedeného v Dotačním 
programu je uveden v Příloze č. 1.

Vyjádření:

Příloha:
příloha č.1 k zápisu č.2 ze 
zápisu sociálně zdravotní 
komise_anonym.pdf

Komentář:          

Příloha: Anonym smlouvy nad 50 
tis..pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Renáta Grešíková OSV 17.4.2019 08:36 podepsáno

Předkladatel: Ing. Ondřej Smíšek 17.4.2019 08:45 podepsáno



    Příloha č.1 k zápisu č. 2/2019 - Sociálně zdravotní komise 
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1
Domov důchodců Bystřany, 
příspěvková organizace Tématická výmalba 4.patra A 10 000 10 0

Domov se zvláštním 
režimem 0 0

2 JUDr. Hana Kozáková Odlehčovací služba A 250 000 5 180 000
senioři a osoby se 
zdravotním postižením 16 lůžek v Loubí 40 000 89 000

3
Oblastní charita Česká 
Kamenice

Domov se zvláštním 
režimem A 200 000 2 120 000 75 uživatelů;z DC 7 60 000 122 000

4
Oblastní charita Česká 
Kamenice Chráněné bydlení A 150 000 1 90 000

68 uživatelů; 10 z DC 
- byty v DC 40 000 62 000

5
Oblastní spolek Českého 
červeného kříže Děčín

Domov se zvláštním 
režimem A 215 000 3 116 000

senioři s duševním 
onemocněním 

13 lůžek v Dolním 
Oldřichově 105 000 127 000

6 Valerie - Homecare Domov pro seniory A 330 000 2 198 000 senioři

22 klientů; počet 
lůžek?15, v Děčíně 
II, Škroupova ul. 50 900 107 000

7
Jipro-Cash s.r.o. - Domov 
Potoky (Č. Lípa)

Domov se zvláštním 
režimem A 400 000 1 160 000

osoby s Huntingtonovou 
chorobou a osoby s 
různým typem demence

kapacita 70 lůžek; 11 
z DC 0 102 000

Pobytové služby - domov pro seniory a domov se zvláštním režimem (domov pro osoby, které mají např. duševní onemocnění a nelze je umísťit do normálních zařízení) - město 
nemá dostatečné kapacity v CSS, proto podporuje tyto služby  v jiných zařízeních;odlehčovací služba -pobytové zařízení na omezenou domu (úleva pro pečující rodiny, 24 hod. 
péče) - město takovou službu neposkytuje

A - registrované sociální služby, splňují podmínky zákona o sociálních službách, vícezdrojové financování

osoby bez domova, po 
zneužívání alkoholu, drog 
apod., zpravidla narušené 
osoby, jedineční!!



8 Hospic sv.Štěpána z.s Odlehčovací služba A 25 000 0,31 10 000

1 osoba z DC, 
opakovaně, služba je 
děč.klientům zcela 
otevř., je 
nezastupitelná 0 0

1 580 000 874000

9 JUDr. Hana Kozáková Pečovatelská služba A 300 000 7 210 000

15 zaměst. v přímé 
péči, péče 24 hodin 
denně 40 000 122 000

10
Oblastní spolek Českého 
červeného kříže Děčín Pečovatelská služba A 140 000 3 42 000

7 pečovatelek, 118 
osob 71 600 73 000

11
Agentura osobní asistenční 
služby z.ú. Osobní asistenci A 148 200 2 90 000

doprovod do školy, k lékaři 
a pod.,zaměřují se na širší 
péči

okamžitá služba pro 
11 osob; 2018 - 54 
osob, nyní 37 72 000 92 000

12 Valerie - Homecare Terénní odlehčovací služba A 106 000 14 32000
8 osob, jen 
dopoledne 20 000 42 000

694 200 374 000

13 Centrum Lira, z.ú. Raná péče A 105 000 8 63 000
děti se zrakovým 
postižením 10 rodin z DC 35 000 94 000

14 Demosthenes, o.p.s.

Raná péče
A 110 000 3 0

děti s mentálním a 
kombinovaným postižením předpoklad 1 rodina 10 000 23 000

15
Daikonie ČCE - středisko 
Praha Raná  péče A 45 000 0,38 27000

děti s mentálním a 
kombinovaným 
postižením, větší pokrytí v 
Dc

 z DC 2018/13 rodin, 
nyní 4 rodiny 0 0

260 000 90 000

16 Fokus Labe, z.ú. Sociální rehabilitace Děčín A 168 834 10 67 000 45 uživatelů z DC 85 000 92 000

Pečovatelská služba a asistence v terénu - osoby v domácím prostředí, kterým je za úhradu poskytována péče; výrazná pomoc pečujícím rodinám, s pomocí klienti dokáží žít 
doma, službu poskytuje i CSS -  pokrývá značnou část klientů.  S ohledem na demogr.vývoj gerontopopulace je služba nepostradatelná, je přirozeným doplňkem ústavní péče 
(Domov pro seniory apod.)

Raná péče - podchytí rodinu, která má dítě s postižením, nejlépe hned po narození a učí rodiče s ním pracovat, rozvíjet, poskytují pomůcky a eliminují negativní dopady, i pro 
společnost. Takto opečovaní klienti mají lepší prognózu pro běžný život

v Hudečkově ul., jediná 
služba pro psychiatrická 
onemocnění, nikdo jiný ze 
služeb tuto cílovou skupinu 
nemá (velká specializace 
dané služby pro těžké, 
chronické případy)

Osoby s duševním onemocněním (např. schizofrenie)



17 Fokus Labe, z.ú.
Sociálně aktivizační 
služby Děčín A 125 528 10 50 000 60 uživatelů z DC 50 000 60 000

18 Fokus Labe, z.ú.
Odborné sociální 
poradenství Děčín A 145 097 10 58 000

anonym. 600 
intervencí 55 000 60 000

19 Fokus Labe, z.ú.
Centrum duševního zdraví 
Děčín A 344 006 10 170 000

nové - omezují se 
psychiatrické 
léčebny, vyhledávání 
a podchycení klientů 0 0

783 465 345 000

20 Spirála, Ústecký kraj, z.s. Centrum krizové intervence A 20 000 0,44 10000

zařízení pro celý Ústecký 
kraj, v DC takovou službu 

nemáme 11 osob na lůžku z 
DC 0 0

21 Spirála, Ústecký kraj, z.s. Intervenční centrum A 30 000 1 30000

v DC, oběti domácího 
násilí

využíváno 0 29 000

22 Spirála, Ústecký kraj, z.s. Linka pomoci A 10 000 0,33 0

linek pomoci  a s velmi 
dlouhou tradici je v ČR 
více, službu zajišťují jiné 
subjekty a to i bezplatně 0 20 000

23

Programy občanské pomoci 
a sociální intervence, 
z.s.(POPSI) Krizová poradna A 526 000 34 315 600

bezplatná ambulatní 
krizová poradna v DC 
(rodinná problematika, 
vztahy), spolupráce s 
OSPOD 270 uživatelů, 700 

intervencí 271 000 293 000
586 000 355 600

24
Křesťanské společenství 
Jonáš, z.s.

Nízkoprahové denní 
centrum A 368 363 15 250 000

jediná služba pro osoby 
bez přístřeší, nikdo jiný se 
bezdomovcům přes den 
nevěnuje; denní centrum 142 klientů, vzestup 124 000 249 000

368 363 250 000

26 Indigo Děčín, z.s.
Komunitní centrum dětí a 
mládeže Kamarád A 210 384 7 114 000

Boletice - v sídlišti, 
spolupráce se školou 190 dětí 110 000 130 000

Bezdomovci 

Nízkoprahové centrum - denní centrum, kde tráví děti ze sociálně slabých rodin volný čas

v Hudečkově ul., jediná 
služba pro psychiatrická 
onemocnění, nikdo jiný ze 
služeb tuto cílovou skupinu 
nemá (velká specializace 
dané služby pro těžké, 
chronické případy)

Krizová intervence, krizová lůžka



27 "Cinka" z.s.

Nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež Centrum u 
parku A 270 000 10 81 000 168 dětí 85 000 107 000

480 384 195 000

28
TyfloCentrum Ústí nad 
Labem o.p.s.

Průvodcovské a přečitatelské 
služby A 15 000 2 15000

specializovaná služba pro 
zrakově postižené, jak 
narozené s tímto 
postižením, tak pro klienty 
po úrazech, chorobách 5 - 10 osob z DC 0 14 000

29
TyfloCentrum Ústí nad 
Labem o.p.s. Sociální rehabilitace A 15 000 2 15000

např. učí na speciálním 
PC 5 - 8 osob z DC 0 14 000

30 000 30000

30 Charitní sdružení Děčín, z.s.

Služby pro rodiny s dětmi 
(Asistenční služba pro 
rodiny s dětmi) A 601 000 24 300 000 spolupráce s OSPOD 45 dětí, 45 rodin 277 000 248 000

31 Charitní sdružení Děčín, z.s. Občanská poradna Děčín A 380 000 16 228 000
dluhy, úřady, hospodaření, 
bydlení… 379 000 222 000

32

Poradna pro 
občanství/Občanská a lidská 
práva, z.s. Návrat do společnosti A 170 550 10 132 000 terénní práce

150 klientů z 
problémových lokalit 52 000 84 000

33

Poradna pro 
občanství/Občanská a lidská 
práva, z.s. Návrat dítěte do rodiny A 106 829 15 42 000

záchrana biologických 
rodin 33 rodin, 182 osob 36 000 68 000

34 Hospic sv.Štěpána z.s Sociální poradenství A 30 000 2 12000

specifické pomůcky (např. 
práce s dechem) pro 
umírající, vysoce 
specializov.pobytová 
služba 5 pomůcek do DC 0 0

35

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

Odborné sociální 
poradenství, činnost CSP 
AVAZ A 270 000 17 54 000 ojedinělá služba 90 000 102 000

36 Agentura Osmý den, o.p.s. Poradna A 170 000 16 34 000

služby jsou poskytov.i v 
jiných děč.organ. s 
dlouhou tradicí

75 osob, 1200 
intervencí 0 52 000

1 728 379 802 000

 

Sociální poradenství, osoby v nouzi, rodiny v nouzi apod.

Osoby s mentálním postižením

Osoby se zrakovým postižením - služby pro specifickou cílovou skupinu



37
Cesta do světa, pobočný 
spolek Slunečnice, z.s.

Sociální rehabilitace
A 100 000 3 70 000 nácvik dovedností 50 uživatelů 60 000 75 500

38
Cesta do světa, pobočný 
spolek Slunečnice, z.s.

Sociálně terapeutické 
dílny A 100 000 4 70 000 aktivity, příprava na práci 48 000 68 000

39 Jurta, o.p.s.
Sociálně terapeutické 
dílny A 200 000 5 40 000 aktivity, příprava na práci 62 000 62 000

40 Jurta, o.p.s. Sociální rehabilitace A 183 000 8 36 000 nácvik dovedností 51 000 70 000

41 Jurta, o.p.s.
Podpora samostatného 
bydlení A 200 000 16 40 000 40 000 62 000

42 Jurta, o.p.s. Chráněné bydlení A 150 000 6 30 000
zpravidla přechod z 
institucionálního zařízení 5 osob, 5 bytů 40 000 62 000

43 Agentura Osmý den, o.p.s. Sociální rehabilitace A 150 000 11 30 000 nácvik dovedností 16 uživatelů 46 500 63 000
1 083 000 316 000

1 "Cinka" z.s.

Tančím s knihou v ruce
B 103 300 46 0

VYŘAZENO - žádost 
spadá svým charakterem 
do jiného dotačního 
programu; mažoretky 0 10 000

2

Českomoravský odborový 
svaz pracovníků školství, 
Oblastní organizační 
jednotka Děčín(OROS)

Doprava na ozdravný 
pobyt Chata Děštná

B 20 000 38 10 000

senioři - příspěvek na 
dopravu; spolupráce při 
Týdnu nejen pro seniory s 
OSV, doučují bezplatně 
žáky zákl.a stř.škol 10 000 10 000

3
Mateřské centrum Bělásek, 
z.s. Společnou cestou B 773 000 66 77 000

nepodpořilo MPSV, aktivity 
pro rodiče s dětmi; některé 
aktivity nesplňují cíl - 
vzdělávání, pro který je 
projekt napsán 59 500 60 000

4 Nedoslýchaví - Neslyšící, z.s.
Půjčovna pomůcek, klub 
SP B 49 950 91 20 000

podpora osob se 
sluch.postižením, 
jedinečnost služby 20 000 20 000

5
NIPI bezbariérové prostředí, 
o.p.s.

Zajištění konzultační 
činnosti pro správní obvod 
města Děčín - činnost 
odborného konzultanta B 30 000 50 12 000

konzultace pro stavebníky 
i město - bezbariérovost 12 500 12 500

6 Rákosníček Děčín, z.s. Centrum podpory rodiny B 137 680 11 85 000 semináře pro rodiče 51 000 50 000

7 Slunečnice, z.s.
Dobrovolnická služba v 
soc. organizacích v DC B 100 000 18 80 000

dobrovolnictví u jednotlivců 
i v organizacích

40 dobrovolníků, 
koordinátor 50 000 80 000

B - aktivity pro cílové skupiny, zlepšují kvalitu života



8

Senioři Ćeské republiky, 
z.s.,základní organizace 
Děčín Zapojený senior B 20 000 87 10 000

příspěvek na dopravu, 
žadatelům dobrovolně 
pomáhají při realizaci 
různých městských aktivit 7 500 10 000

9 Valerie - Homecare Doprava pro seniory B 100 000 21 25 000

doprava s dopomocí, 
bezbariérovost, i na 
vyřízení nezdravotních 
záležitostí (úřad apod.) 10 osob denně 10 000 25 000,00

10

Svaz tělesně postižených v 
České republice, z.s. místní 
organizace Děčín Klub dobré pohody B 156 250 87 80 000

klub Litoměřická ul. - 
senioři, osoby se zdravot. 
postižením; PC, 
tanec………. Tradiční 
služba Klub důchodců 0 40 000

11
Svaz Diabetiků ČR, pobočný 
spolek Děčín zájezd - Rakovník Lužná B 5 000 50 2 500

příspěvek na dopravu pro 
osoby s DM 0 0

12
Svaz Diabetiků ČR, pobočný 
spolek Děčín zájezd - Liblice B 5 000 50 2 500

příspěvek na dopravu pro 
osoby s DM, kteří 
např.nemají odvahu 
cestov.bez doprovodu 0 0

1 500 180

1
Mateřské centrum Bělásek, 
z.s. Mikrojesle C 301 200 30 300 000

komise dopručuje, aby 
žadatel využíval projekty z 
EU - Podpora dětských 
skupin (město pak ušetří 
finanční prostředky)

1 dítě/100 Kč; 
vyúčtovává se na 
základě skutečnosti 300 000 300 000

301 200 300 000

C - mateřská centra, DC nemá jeselské zařízení = platí za službu



Vyřazené projekty pro 
nesplnění formálních 
náležitostí dle platné 

Výzvy

název název_projektu
ty
p

požadován
o

Z 
rozpočtu 
% Návrh důvod vyřazení do

ta
ce

 
20

17

do
ta

ce
 

20
18

1 Agentura Naděje, z.s. Odlehčovací služba A 737 000 13 0

k 31.3.2019 - konec 
registrace k sociálním 
službách 0 54 000

2 Spolek Severka z.s. Hvězdičky B 144 000 76 0
žádost nepodána  na 
požadovaném formuláři 0 0

3

Svaz neslyšících a 
nedoslýchavých osob v ČR, 
z.s., Krajská organizace 
Ústeckého kraje, p.s.

Sociální poradenství pro 
sluchově postižené Děčín A 75 000 8 0

Žádost nebyla podána 
elektronicky 0 25 000

4

Svaz neslyšících a 
nedoslýchavých osob v ČR, 
z.s., Krajská organizace 
Ústeckého kraje, p.s.

Tlumočnické služby Teplice a 
Ústecký kraj A 80 000 5 0

Žádost nebyla podána 
elektronicky 0 43 000

5

Centrum pro zdravotně 
postižené Ústeckého kraje, 
o.p.s. Odborné sociální poradenství A 20 000 3 0

Nedodáno:pověření, 
rozhodnutí, zdroje a 
rozpočet, bankovní účet. 
Není podáno elektronicky 0 0

6

Centrum pro zdravotně 
postižené Ústeckého kraje, 
o.p.s. Osobní asistence A 40000 1 0

Nedodáno: pověření, 
rozhodnutí, zdroje a 
rozpočet, bankovní účet. 
Není podáno elektronicky 0 0

7 Centrum Hájek. z.ú.
Sociálníě aktivizační služba 
pro rodiče s dětmi A 30 000 0,25 0

Chybí pověření, rozpočet a 
zdroje financování, Není 
podáno elektronicky 0 0

1 126 000



1 

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

 I. Subjekty smlouvy 
 
1) Statutární město Děčín, IČ: 002 61 238, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, 

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

 Zastoupené Jaroslavem Hroudou, primátorem 

 

2) Agentura osobní asistenční služby z.ú., IČ: 26638452, Teplická 26/25, Děčín IV-Podmokly,  
405 02 Děčín, č. účtu ved. u Komerční banky a.s., dále jen jako 
„příjemce dotace“. 
Zastoupený , ředitelkou 

 
 II. Předmět smlouvy 
 
1) Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace na projekt „Osobní asistence“ ve výši 

90 000 Kč z rozpočtu statutárního města Děčín, kapitoly sociálních věcí a zdravotnictví, 
v souladu s ustanovením § 85 zák. čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a ust. § 9 odst. 1 písm. h) zák. čís. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o dotaci na 
podporu sociálních služeb ve městě Děčín v roce 2019. 

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

3) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 90 000 Kč na projekt 
„Osobní asistence“ ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy bezhotovostně, 
převodem na účet uvedený v čl. I., odst. 2) této smlouvy. 

4) Přidělená dotace může být použita pouze na krytí nákladů vynaložených v období 
od 01.01.2019 do 31.12.2019. V této době také bude dosaženo účelu dotace. 

5) Účelem dotace je zajištění sociální služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů. 

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

a) prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy nečerpá finanční prostředky z Evropského 
sociálního fondu, dále jen „ESF“, na sociální služby podporované dotačním řízením 
statutárního města Děčín. V případě, že v průběhu čerpání dotace poskytnuté statutárním 
městem Děčín začne příjemce dotace čerpat finanční prostředky z individuálního projektu, 
oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dále 
jen „OSV.“ Dále bude postupováno dle schváleného Dotačního programu „Podpora oblasti 
sociálních věcí a podpora rodiny“,  

b) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedenému v článku II. této smlouvy 
dle předloženého projektu, v souladu s položkami nákladového členění předloženého 
rozpočtu, ve výši schválené dotace. K jakýmkoliv změnám projektu nad povolených 25 % 
z výše přidělené dotace na projekt mezi položkami rozpočtu je nezbytný předchozí 
písemný souhlas poskytovatele dotace, 

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

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

e) je povinen vést evidenci o čerpání dotace a nejpozději do 15.01.2020 (pokud tento den 
připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit 
poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování dle podmínek stanovených v Dotačním 
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programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“, 
f) je povinen umožnit poskytovateli dotace provedení kontroly správnosti (zejména 

hospodárnosti a účelnosti) použití dotace, včetně kvality poskytnutých služeb, 
g) je povinen předložit oprávněným kontrolním orgánům veškeré účetní doklady o použití 

finančních prostředků poskytnutých v souladu s touto smlouvou, 
h) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu dle platného Dotačního 

programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“ v termínu do 15. ledna 
následujícího roku, na který byla poskytnuta dotace, 

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

j) nesmí použít dotaci na nezpůsobilé náklady definované v rámci Dotačního programu 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“,  

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

l) je povinen se po uzavření této smlouvy řídit platným Dotačním programem 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“.  

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

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

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

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

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

 IV. Ostatní a závěrečná ustanovení 
 
1) Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání 

osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 
písm. b) GDPR. V souvislosti s touto smlouvou je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. 
Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože 
je smluvní stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti 
o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny 
v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě 
titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 
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2) Poskytovatel dotace touto smlouvou přistupuje k Pověření Ústeckého kraje č. 5 k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do základní sítě sociálních služeb Ústeckého 
kraje na období 2019-2021, vydané poskytovateli Ústeckým krajem dne 05.02.2019, s tím, 
že finanční podpora na základě této smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací 
platby hrazené poskytovateli v souladu s rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné 
služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského 
zájmu (2012/21/EU). 

3) Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět tuto smlouvu s výpovědní dobou o délce 15 dnů 
v případě, že: 
a) dotace byla příjemci dotace poskytnuta na základě nepravdivých údajů, 
b) příjemce dotace použije dotaci v rozporu s účelem uvedeným v čl. II. této smlouvy, 
c) závěrečné vyúčtování nebylo předloženo v termínu do 15.01.2020. 

4) V případě, že poskytovatel dotace učiní výpověď smlouvy, je příjemce dotace povinen vrátit 
celou výši poskytnuté dotace do 15 dnů ode dne, kdy obdržel dopis obsahující projev vůle 
poskytovatele tuto smlouvu vypovědět.  

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

6) Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2019. Smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě 
smluvních stran pouze formou písemných očíslovaných dodatků. Smlouva nabývá platnosti 
dnem jejího uzavření a účinnosti zveřejněním v registru smluv. 

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

 

 V Děčíně dne V Děčíně dne  

 

 

 

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

 za poskytovatele dotace za příjemce dotace 
            Jaroslav Hrouda                     
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 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 uzavřená v souladu s ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 I. Subjekty smlouvy 
 
1) Statutární město Děčín, IČ: 002 61 238, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, 

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

 Zastoupené Jaroslavem Hroudou, primátorem 

 

2) Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR–zapsaný spolek, z.s., 
IČ: 14866391, Dvořákova 1331/20, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín,   
ved. u Komerční banky a. s., dále jen jako „příjemce dotace“. 

     Zastoupený předsedou spolku 
 
 II. Předmět smlouvy 
 
1) Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace na projekt „Odborné sociální 

poradenství, činnost CSP AVAZ“ ve výši 54 000 Kč z rozpočtu statutárního města Děčín, 
kapitoly sociálních věcí a zdravotnictví, v souladu s ustanovením § 85 zák. čís. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 9 odst. 1 písm. h) zák. 
čís. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, na základě žádosti o dotaci na podporu sociálních služeb ve městě Děčín v roce 
2019. 

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

3) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 54 000 Kč na projekt 
„Odborné sociální poradenství, činnost CSP AVAZ“ ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření této 
smlouvy bezhotovostně, převodem na účet uvedený v čl. I., odst. 2) této smlouvy. 

4) Přidělená dotace může být použita pouze na krytí nákladů vynaložených v období 
od 01.01.2019 do 31.12.2019. V této době také bude dosaženo účelu dotace. 

5) Účelem dotace je zajištění sociální služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů. 

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

a) prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy nečerpá finanční prostředky z Evropského 
sociálního fondu, dále jen „ESF“, na sociální služby podporované dotačním řízením 
statutárního města Děčín. V případě, že v průběhu čerpání dotace poskytnuté statutárním 
městem Děčín začne příjemce dotace čerpat finanční prostředky z individuálního projektu, 
oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dále 
jen „OSV.“ Dále bude postupováno dle schváleného Dotačního programu „Podpora oblasti 
sociálních věcí a podpora rodiny“,  

b) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedenému v článku II. této smlouvy 
dle předloženého projektu, v souladu s položkami nákladového členění předloženého 
rozpočtu, ve výši schválené dotace. K jakýmkoliv změnám projektu nad povolených 25 % 
z výše přidělené dotace na projekt mezi položkami rozpočtu je nezbytný předchozí 
písemný souhlas poskytovatele dotace, 

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

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

e) je povinen vést evidenci o čerpání dotace a nejpozději do 15.01.2020 (pokud tento den 
připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit 
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poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování dle podmínek stanovených v Dotačním 
programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“, 

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

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

h) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu dle platného Dotačního 
programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“ v termínu do 15. ledna 
následujícího roku, na který byla poskytnuta dotace, 

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

j) nesmí použít dotaci na nezpůsobilé náklady definované v rámci Dotačního programu 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“,  

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

l) je povinen se po uzavření této smlouvy řídit platným Dotačním programem 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“.  

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

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

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

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

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

 IV. Ostatní a závěrečná ustanovení 
 
1) Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání 

osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 
písm. b) GDPR. V souvislosti s touto smlouvou je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. 
Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože 
je smluvní stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti 
o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny 
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v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě 
titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 

2) Poskytovatel dotace touto smlouvou přistupuje k Pověření Ústeckého kraje č. 190 k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do základní sítě sociálních služeb Ústeckého 
kraje na období 2019-2021, vydané poskytovateli Ústeckým krajem dne 05.02.2019, s tím, 
že finanční podpora na základě této smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací 
platby hrazené poskytovateli v souladu s rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné 
služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského 
zájmu (2012/21/EU). 

3) Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět tuto smlouvu s výpovědní dobou o délce 15 dnů 
v případě, že: 
a) dotace byla příjemci dotace poskytnuta na základě nepravdivých údajů, 
b) příjemce dotace použije dotaci v rozporu s účelem uvedeným v čl. II. této smlouvy, 
c) závěrečné vyúčtování nebylo předloženo v termínu do 15.01.2020. 

4) V případě, že poskytovatel dotace učiní výpověď smlouvy, je příjemce dotace povinen vrátit 
celou výši poskytnuté dotace do 15 dnů ode dne, kdy obdržel dopis obsahující projev vůle 
poskytovatele tuto smlouvu vypovědět.  

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

6) Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2019. Smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě 
smluvních stran pouze formou písemných očíslovaných dodatků. Smlouva nabývá platnosti 
dnem jejího uzavření a účinnosti zveřejněním v registru smluv. 

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

 

 V Děčíně dne V Děčíně dne  

 

 

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

 za poskytovatele dotace za příjemce dotace 
            Jaroslav Hrouda                
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 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 uzavřená v souladu s ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 I. Subjekty smlouvy 
 
1) Statutární město Děčín, IČ: 002 61 238, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, 

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

 Zastoupené Jaroslavem Hroudou, primátorem 

 

2) Centrum LIRA, z.ú., IČ: 28731191, Matoušova 406/20, Liberec III - Jeřáb,  460 07  Liberec, 
č. účtu: ed. u ČSOB, a.s., dále jen jako „příjemce dotace“. 
Zastoupená , ředitelkou 

 
 II. Předmět smlouvy 
 
1) Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace na projekt „Raná péče“ ve výši 63 000 Kč 

z rozpočtu statutárního města Děčín, kapitoly sociálních věcí a zdravotnictví, v souladu 
s ustanovením § 85 zák. čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, a ust. § 9 odst. 1 písm. h) zák. čís. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o dotaci na podporu 
sociálních služeb ve městě Děčín v roce 2019. 

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

3) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 63 000 Kč na projekt 
„Raná péče“ ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy bezhotovostně, převodem na 
účet uvedený v čl. I., odst. 2) této smlouvy. 

4) Přidělená dotace může být použita pouze na krytí nákladů vynaložených v období 
od 01.01.2019 do 31.12.2019. V této době také bude dosaženo účelu dotace. 

5) Účelem dotace je zajištění sociální služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů. 

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

a) prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy nečerpá finanční prostředky z Evropského 
sociálního fondu, dále jen „ESF“, na sociální služby podporované dotačním řízením 
statutárního města Děčín. V případě, že v průběhu čerpání dotace poskytnuté statutárním 
městem Děčín začne příjemce dotace čerpat finanční prostředky z individuálního projektu, 
oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dále 
jen „OSV.“ Dále bude postupováno dle schváleného Dotačního programu „Podpora oblasti 
sociálních věcí a podpora rodiny“,  

b) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedenému v článku II. této smlouvy 
dle předloženého projektu, v souladu s položkami nákladového členění předloženého 
rozpočtu, ve výši schválené dotace. K jakýmkoliv změnám projektu nad povolených 25 % 
z výše přidělené dotace na projekt mezi položkami rozpočtu je nezbytný předchozí 
písemný souhlas poskytovatele dotace, 

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

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

e) je povinen vést evidenci o čerpání dotace a nejpozději do 15.01.2020 (pokud tento den 
připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit 
poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování dle podmínek stanovených v Dotačním 
programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“, 



2 

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

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

h) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu dle platného Dotačního 
programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“ v termínu do 15. ledna 
následujícího roku, na který byla poskytnuta dotace, 

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

j) nesmí použít dotaci na nezpůsobilé náklady definované v rámci Dotačního programu 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“,  

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

l) je povinen se po uzavření této smlouvy řídit platným Dotačním programem 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“.  

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

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

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

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

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

 IV. Ostatní a závěrečná ustanovení 
 
1) Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání 

osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 
písm. b) GDPR. V souvislosti s touto smlouvou je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. 
Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože 
je smluvní stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti 
o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny 
v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě 
titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 
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2) Poskytovatel dotace touto smlouvou přistupuje k Pověření Ústeckého kraje č. 15 k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do základní sítě sociálních služeb Ústeckého 
kraje na období 2019-2021, vydané poskytovateli Ústeckým krajem dne 08.02.2019, s tím, 
že finanční podpora na základě této smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací 
platby hrazené poskytovateli v souladu s rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné 
služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského 
zájmu (2012/21/EU). 

3) Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět tuto smlouvu s výpovědní dobou o délce 15 dnů 
v případě, že: 
a) dotace byla příjemci dotace poskytnuta na základě nepravdivých údajů, 
b) příjemce dotace použije dotaci v rozporu s účelem uvedeným v čl. II. této smlouvy, 
c) závěrečné vyúčtování nebylo předloženo v termínu do 15.01.2020. 

4) V případě, že poskytovatel dotace učiní výpověď smlouvy, je příjemce dotace povinen vrátit 
celou výši poskytnuté dotace do 15 dnů ode dne, kdy obdržel dopis obsahující projev vůle 
poskytovatele tuto smlouvu vypovědět.  

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

6) Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2019. Smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě 
smluvních stran pouze formou písemných očíslovaných dodatků. Smlouva nabývá platnosti 
dnem jejího uzavření a účinnosti zveřejněním v registru smluv. 

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

 

 V Děčíně dne V ……………. dne  

 

 

 

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

 za poskytovatele dotace za příjemce dotace 
            Jaroslav Hrouda             
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 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 uzavřená v souladu s ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 I. Subjekty smlouvy 
 
1) Statutární město Děčín, IČ: 002 61 238, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, 

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

 Zastoupené Jaroslavem Hroudou, primátorem 

 

2) Fokus Labe, z.ú.  IČ: 44226586, Stroupežnického 1372/9, Ústí nad Labem - centrum, 400 01 
Ústí nad Labem, č ved. u České spořitelny a.s., dále jen jako „příjemce 
dotace“. 

 Zastoupený , ředitelkou 
 
 II. Předmět smlouvy 
 
1) Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace v celkové výši 345 000 Kč z rozpočtu 

statutárního města Děčín, kapitoly sociálních věcí a zdravotnictví, v souladu s ustanovením 
§ 85 zák. čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 9 
odst. 1 písm. h) zák. čís. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o dotaci na podporu sociálních služeb ve 
městě Děčín v roce 2019. 

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

3) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 67 000 Kč na projekt 
„Sociální rehabilitace Děčín“, 50 000 Kč na projekt „Sociálně aktivizační služby Děčín“, 
58 000 Kč na projekt „Odborné sociální poradenství Děčín“ a 170 000 Kč na projekt 
„Centrum duševního zdraví Děčín“ ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy 
bezhotovostně, převodem na účet uvedený v čl. I., odst. 2) této smlouvy. 

4) Přidělená dotace může být použita pouze na krytí nákladů vynaložených v období 
od 01.01.2019 do 31.12.2019. V této době také bude dosaženo účelu dotace. 

5) Účelem dotace je zajištění sociální služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů. 

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

a) prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy nečerpá finanční prostředky z Evropského 
sociálního fondu, dále jen „ESF“, na sociální služby podporované dotačním řízením 
statutárního města Děčín. V případě, že v průběhu čerpání dotace poskytnuté statutárním 
městem Děčín začne příjemce dotace čerpat finanční prostředky z individuálního projektu, 
oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dále 
jen „OSV.“ Dále bude postupováno dle schváleného Dotačního programu „Podpora oblasti 
sociálních věcí a podpora rodiny“,  

b) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedenému v článku II. této smlouvy 
dle předloženého projektu, v souladu s položkami nákladového členění předloženého 
rozpočtu, ve výši schválené dotace. K jakýmkoliv změnám projektu nad povolených 25 % 
z výše přidělené dotace na projekt mezi položkami rozpočtu je nezbytný předchozí 
písemný souhlas poskytovatele dotace, 

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

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

e) je povinen vést evidenci o čerpání dotace a nejpozději do 15.01.2020 (pokud tento den 
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připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit 
poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování dle podmínek stanovených v Dotačním 
programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“, 

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

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

h) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu dle platného Dotačního 
programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“ v termínu do 15. ledna 
následujícího roku, na který byla poskytnuta dotace, 

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

j) nesmí použít dotaci na nezpůsobilé náklady definované v rámci Dotačního programu 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“,  

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

l) je povinen se po uzavření této smlouvy řídit platným Dotačním programem 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“.  

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

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

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

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

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

 IV. Ostatní a závěrečná ustanovení 
 
1) Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání 

osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 
písm. b) GDPR. V souvislosti s touto smlouvou je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. 
Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože 
je smluvní stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti 
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o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny 
v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě 
titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 

2) Poskytovatel dotace touto smlouvou přistupuje k Pověření Ústeckého kraje č. 73 k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do základní sítě sociálních služeb Ústeckého 
kraje na období 2019-2021, vydané poskytovateli Ústeckým krajem dne 24.01.2019, s tím, 
že finanční podpora na základě této smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací 
platby hrazené poskytovateli v souladu s rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné 
služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského 
zájmu (2012/21/EU). 

3) Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět tuto smlouvu s výpovědní dobou o délce 15 dnů 
v případě, že: 
a) dotace byla příjemci dotace poskytnuta na základě nepravdivých údajů, 
b) příjemce dotace použije dotaci v rozporu s účelem uvedeným v čl. II. této smlouvy, 
c) závěrečné vyúčtování nebylo předloženo v termínu do 15.01.2020. 

4) V případě, že poskytovatel dotace učiní výpověď smlouvy, je příjemce dotace povinen vrátit 
celou výši poskytnuté dotace do 15 dnů ode dne, kdy obdržel dopis obsahující projev vůle 
poskytovatele tuto smlouvu vypovědět.  

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

6) Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2019. Smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě 
smluvních stran pouze formou písemných očíslovaných dodatků. Smlouva nabývá platnosti 
dnem jejího uzavření a účinnosti zveřejněním v registru smluv. 

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

 

 V Děčíně dne V……………… dne  

 

 

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

 za poskytovatele dotace za příjemce dotace 
            Jaroslav Hrouda               
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 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 uzavřená v souladu s ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 I. Subjekty smlouvy 
 
1) Statutární město Děčín, IČ: 002 61 238, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, 

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

 Zastoupené Jaroslavem Hroudou, primátorem 

 

2) Hospic sv. Štěpána, z.s., IČ: 65081374 Rybářské náměstí 662/4, Předměstí, 412 01 
Litoměřice, ed. u České spořitelny, a.s., dále jen jako „příjemce 
dotace“. 
Zastoupený  místopředsedou  

 
 II. Předmět smlouvy 
 
1) Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace na projekt v celkové výši 22 000 Kč 

z rozpočtu statutárního města Děčín, kapitoly sociálních věcí a zdravotnictví, v souladu 
s ustanovením § 85 zák. čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, a ust. § 9 odst. 1 písm. h) zák. čís. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o dotaci na podporu 
sociálních služeb ve městě Děčín v roce 2019. 

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

3) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 10 000 Kč na projekt 
„Odlehčovací služba“ a 12 000 Kč na projekt „Sociální poradenství“ ve lhůtě do 30 dnů ode 
dne uzavření této smlouvy bezhotovostně, převodem na účet uvedený v čl. I., odst. 2) této 
smlouvy. 

4) Přidělená dotace může být použita pouze na krytí nákladů vynaložených v období 
od 01.01.2019 do 31.12.2019. V této době také bude dosaženo účelu dotace. 

5) Účelem dotace je zajištění sociální služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů. 

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

a) prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy nečerpá finanční prostředky z Evropského 
sociálního fondu, dále jen „ESF“, na sociální služby podporované dotačním řízením 
statutárního města Děčín. V případě, že v průběhu čerpání dotace poskytnuté statutárním 
městem Děčín začne příjemce dotace čerpat finanční prostředky z individuálního projektu, 
oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dále 
jen „OSV.“ Dále bude postupováno dle schváleného Dotačního programu „Podpora oblasti 
sociálních věcí a podpora rodiny“,  

b) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedenému v článku II. této smlouvy 
dle předloženého projektu, v souladu s položkami nákladového členění předloženého 
rozpočtu, ve výši schválené dotace. K jakýmkoliv změnám projektu nad povolených 25 % 
z výše přidělené dotace na projekt mezi položkami rozpočtu je nezbytný předchozí 
písemný souhlas poskytovatele dotace, 

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

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

e) je povinen vést evidenci o čerpání dotace a nejpozději do 15.01.2020 (pokud tento den 
připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit 
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poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování dle podmínek stanovených v Dotačním 
programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“, 

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

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

h) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu dle platného Dotačního 
programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“ v termínu do 15. ledna 
následujícího roku, na který byla poskytnuta dotace, 

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

j) nesmí použít dotaci na nezpůsobilé náklady definované v rámci Dotačního programu 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“,  

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

l) je povinen se po uzavření této smlouvy řídit platným Dotačním programem 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“.  

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

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

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

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

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

 IV. Ostatní a závěrečná ustanovení 
 
1) Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání 

osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 
písm. b) GDPR. V souvislosti s touto smlouvou je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. 
Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože 
je smluvní stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti 
o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny 
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v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě 
titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 

2) Poskytovatel dotace touto smlouvou přistupuje k Pověření Ústeckého kraje č. 78 k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do základní sítě sociálních služeb Ústeckého 
kraje na období 2019-2021, vydané poskytovateli Ústeckým krajem dne 12.02.2019, s tím, 
že finanční podpora na základě této smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací 
platby hrazené poskytovateli v souladu s rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné 
služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského 
zájmu (2012/21/EU). 

3) Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět tuto smlouvu s výpovědní dobou o délce 15 dnů 
v případě, že: 
a) dotace byla příjemci dotace poskytnuta na základě nepravdivých údajů, 
b) příjemce dotace použije dotaci v rozporu s účelem uvedeným v čl. II. této smlouvy, 
c) závěrečné vyúčtování nebylo předloženo v termínu do 15.01.2020. 

4) V případě, že poskytovatel dotace učiní výpověď smlouvy, je příjemce dotace povinen vrátit 
celou výši poskytnuté dotace do 15 dnů ode dne, kdy obdržel dopis obsahující projev vůle 
poskytovatele tuto smlouvu vypovědět.  

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

6) Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2019. Smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě 
smluvních stran pouze formou písemných očíslovaných dodatků. Smlouva nabývá platnosti 
dnem jejího uzavření a účinnosti zveřejněním v registru smluv. 

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

 

 V Děčíně dne V ……………….. dne  

 

 

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

 za poskytovatele dotace za příjemce dotace 
            Jaroslav Hrouda        
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 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 uzavřená v souladu s ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 I. Subjekty smlouvy 
 
1) Statutární město Děčín, IČ: 002 61 238, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, 

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

 Zastoupené Jaroslavem Hroudou, primátorem 

 

2)    JIPRO-CASH s.r.o., IČ: 28744349,  Na Jílech 2637, 470 06 Česká Lípa, 
 ved. u Raiffeisenbank a.s., dále jen jako „příjemce dotace“. 

Zastoupená  jednatelem 
 
 II. Předmět smlouvy 
 
1) Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace na projekt „Domov se zvláštním 

režimem“ ve výši 160 000 Kč z rozpočtu statutárního města Děčín, kapitoly sociálních věcí 
a zdravotnictví, v souladu s ustanovením § 85 zák. čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 9 odst. 1 písm. h) zák. čís. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti 
o dotaci na podporu sociálních služeb ve městě Děčín v roce 2019. 

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

3) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 160 000 Kč na projekt 
„Domov se zvláštním režimem“ ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy 
bezhotovostně, převodem na účet uvedený v čl. I., odst. 2) této smlouvy. 

4) Přidělená dotace může být použita pouze na krytí nákladů vynaložených v období 
od 01.01.2019 do 31.12.2019. V této době také bude dosaženo účelu dotace. 

5) Účelem dotace je zajištění sociální služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů. 

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

a) prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy nečerpá finanční prostředky z Evropského 
sociálního fondu, dále jen „ESF“, na sociální služby podporované dotačním řízením 
statutárního města Děčín. V případě, že v průběhu čerpání dotace poskytnuté statutárním 
městem Děčín začne příjemce dotace čerpat finanční prostředky z individuálního projektu, 
oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dále 
jen „OSV.“ Dále bude postupováno dle schváleného Dotačního programu „Podpora oblasti 
sociálních věcí a podpora rodiny“,  

b) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedenému v článku II. této smlouvy 
dle předloženého projektu, v souladu s položkami nákladového členění předloženého 
rozpočtu, ve výši schválené dotace. K jakýmkoliv změnám projektu nad povolených 25 % 
z výše přidělené dotace na projekt mezi položkami rozpočtu je nezbytný předchozí 
písemný souhlas poskytovatele dotace, 

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

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

e) je povinen vést evidenci o čerpání dotace a nejpozději do 15.01.2020 (pokud tento den 
připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit 
poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování dle podmínek stanovených v Dotačním 
programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“, 
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f) je povinen umožnit poskytovateli dotace provedení kontroly správnosti (zejména 
hospodárnosti a účelnosti) použití dotace, včetně kvality poskytnutých služeb, 

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

h) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu dle platného Dotačního 
programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“ v termínu do 15. ledna 
následujícího roku, na který byla poskytnuta dotace, 

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

j) nesmí použít dotaci na nezpůsobilé náklady definované v rámci Dotačního programu 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“,  

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

l) je povinen se po uzavření této smlouvy řídit platným Dotačním programem 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“.  

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

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

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

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

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

 IV. Ostatní a závěrečná ustanovení 
 
1) Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání 

osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 
písm. b) GDPR. V souvislosti s touto smlouvou je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. 
Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože 
je smluvní stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti 
o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny 
v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě 
titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 
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2) Poskytovatel dotace touto smlouvou přistupuje k Pověření Ústeckého kraje č. 84 k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do základní sítě sociálních služeb Ústeckého 
kraje na období 2019-2021, vydané poskytovateli Ústeckým krajem dne 09.01.2019, s tím, 
že finanční podpora na základě této smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací 
platby hrazené poskytovateli v souladu s rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné 
služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského 
zájmu (2012/21/EU). 

3) Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět tuto smlouvu s výpovědní dobou o délce 15 dnů 
v případě, že: 
a) dotace byla příjemci dotace poskytnuta na základě nepravdivých údajů, 
b) příjemce dotace použije dotaci v rozporu s účelem uvedeným v čl. II. této smlouvy, 
c) závěrečné vyúčtování nebylo předloženo v termínu do 15.01.2020. 

4) V případě, že poskytovatel dotace učiní výpověď smlouvy, je příjemce dotace povinen vrátit 
celou výši poskytnuté dotace do 15 dnů ode dne, kdy obdržel dopis obsahující projev vůle 
poskytovatele tuto smlouvu vypovědět.  

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

6) Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2019. Smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě 
smluvních stran pouze formou písemných očíslovaných dodatků. Smlouva nabývá platnosti 
dnem jejího uzavření a účinnosti zveřejněním v registru smluv. 

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

 

 V Děčíně dne V ……………. dne  

 

 

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

 za poskytovatele dotace za příjemce dotace 
            Jaroslav Hrouda                   
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 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 uzavřená v souladu s ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 I. Subjekty smlouvy 
 
1) Statutární město Děčín, IČ: 002 61 238, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, 

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

 Zastoupené Jaroslavem Hroudou, primátorem 

 

2) JURTA, o.p.s., IČ: 63778718, Pěší 9, Děčín XXXIII-Nebočady, 405 02 Děčín,  
ed. u Fio banky, a.s. dále jen jako „příjemce dotace“. 

Zastoupená  Ph.D., ředitelem  
 
 II. Předmět smlouvy 
 
1) Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace v celkové výši 146 000 Kč z rozpočtu 

statutárního města Děčín, kapitoly sociálních věcí a zdravotnictví, v souladu s ustanovením 
§ 85 zák. čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 9 
odst. 1 písm. h) zák. čís. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o dotaci na podporu sociálních služeb ve 
městě Děčín v roce 2019. 

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

3) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 40 000 Kč na projekt 
„Sociálně terapeutické dílny“, 36 000 Kč na projekt „Sociální rehabilitace“, 40 000 Kč na 
projekt „Podpora samostatného bydlení“ a 30 000 Kč na projekt „Chráněné bydlení“ 
ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy bezhotovostně, převodem na účet uvedený 
v čl. I., odst. 2) této smlouvy. 

4) Přidělená dotace může být použita pouze na krytí nákladů vynaložených v období 
od 01.01.2019 do 31.12.2019. V této době také bude dosaženo účelu dotace. 

5) Účelem dotace je zajištění sociální služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů. 

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

a) prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy nečerpá finanční prostředky z Evropského 
sociálního fondu, dále jen „ESF“, na sociální služby podporované dotačním řízením 
statutárního města Děčín. V případě, že v průběhu čerpání dotace poskytnuté statutárním 
městem Děčín začne příjemce dotace čerpat finanční prostředky z individuálního projektu, 
oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dále 
jen „OSV.“ Dále bude postupováno dle schváleného Dotačního programu „Podpora oblasti 
sociálních věcí a podpora rodiny“,  

b) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedenému v článku II. této smlouvy 
dle předloženého projektu, v souladu s položkami nákladového členění předloženého 
rozpočtu, ve výši schválené dotace. K jakýmkoliv změnám projektu nad povolených 25 % 
z výše přidělené dotace na projekt mezi položkami rozpočtu je nezbytný předchozí 
písemný souhlas poskytovatele dotace, 

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

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

e) je povinen vést evidenci o čerpání dotace a nejpozději do 15.01.2020 (pokud tento den 
připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit 
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poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování dle podmínek stanovených v Dotačním 
programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“, 

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

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

h) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu dle platného Dotačního 
programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“ v termínu do 15. ledna 
následujícího roku, na který byla poskytnuta dotace, 

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

j) nesmí použít dotaci na nezpůsobilé náklady definované v rámci Dotačního programu 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“,  

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

l) je povinen se po uzavření této smlouvy řídit platným Dotačním programem 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“.  

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

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

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

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

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

 IV. Ostatní a závěrečná ustanovení 
 
1) Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání 

osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 
písm. b) GDPR. V souvislosti s touto smlouvou je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. 
Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože 
je smluvní stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti 
o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny 
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v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě 
titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 

2) Poskytovatel dotace touto smlouvou přistupuje k Pověření Ústeckého kraje č. 86 k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do základní sítě sociálních služeb Ústeckého 
kraje na období 2019-2021, vydané poskytovateli Ústeckým krajem dne 06.02.2019, s tím, 
že finanční podpora na základě této smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací 
platby hrazené poskytovateli v souladu s rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné 
služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského 
zájmu (2012/21/EU). 

3) Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět tuto smlouvu s výpovědní dobou o délce 15 dnů 
v případě, že: 
a) dotace byla příjemci dotace poskytnuta na základě nepravdivých údajů, 
b) příjemce dotace použije dotaci v rozporu s účelem uvedeným v čl. II. této smlouvy, 
c) závěrečné vyúčtování nebylo předloženo v termínu do 15.01.2020. 

4) V případě, že poskytovatel dotace učiní výpověď smlouvy, je příjemce dotace povinen vrátit 
celou výši poskytnuté dotace do 15 dnů ode dne, kdy obdržel dopis obsahující projev vůle 
poskytovatele tuto smlouvu vypovědět.  

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

6) Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2019. Smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě 
smluvních stran pouze formou písemných očíslovaných dodatků. Smlouva nabývá platnosti 
dnem jejího uzavření a účinnosti zveřejněním v registru smluv. 

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

 

 V Děčíně dne V Děčíně dne  

 

 

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

 za poskytovatele dotace za příjemce dotace 
            Jaroslav Hrouda       
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 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 uzavřená v souladu s ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 I. Subjekty smlouvy 
 
1) Statutární město Děčín, IČ: 002 61 238, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, 

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

 Zastoupené Jaroslavem Hroudou, primátorem 

 

2) JUDr. Hana Kozáková, IČ: 69637539, Klučov 168, 282 01 Klučov,   
ved. u ČSOB, a.s., dále jen jako „příjemce dotace“. 

 Zastoupená 
 
 II. Předmět smlouvy 
 
1) Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace v celkové výši 390 000 Kč z rozpočtu 

statutárního města Děčín, kapitoly sociálních věcí a zdravotnictví, v souladu s ustanovením 
§ 85 zák. čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 9 
odst. 1 písm. h) zák. čís. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o dotaci na podporu sociálních služeb ve 
městě Děčín v roce 2019. 

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

3) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 210 000 Kč na projekt 
„Pečovatelská služba“ a 180 000 Kč na projekt „Odlehčovací služba“ ve lhůtě do 30 dnů 
ode dne uzavření této smlouvy bezhotovostně, převodem na účet uvedený v čl. I., odst. 2) této 
smlouvy. 

4) Přidělená dotace může být použita pouze na krytí nákladů vynaložených v období 
od 01.01.2019 do 31.12.2019. V této době také bude dosaženo účelu dotace. 

5) Účelem dotace je zajištění sociální služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů. 

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

a) prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy nečerpá finanční prostředky z Evropského 
sociálního fondu, dále jen „ESF“, na sociální služby podporované dotačním řízením 
statutárního města Děčín. V případě, že v průběhu čerpání dotace poskytnuté statutárním 
městem Děčín začne příjemce dotace čerpat finanční prostředky z individuálního projektu, 
oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dále 
jen „OSV.“ Dále bude postupováno dle schváleného Dotačního programu „Podpora oblasti 
sociálních věcí a podpora rodiny“,  

b) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedenému v článku II. této smlouvy 
dle předloženého projektu, v souladu s položkami nákladového členění předloženého 
rozpočtu, ve výši schválené dotace. K jakýmkoliv změnám projektu nad povolených 25 % 
z výše přidělené dotace na projekt mezi položkami rozpočtu je nezbytný předchozí 
písemný souhlas poskytovatele dotace, 

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

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

e) je povinen vést evidenci o čerpání dotace a nejpozději do 15.01.2020 (pokud tento den 
připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit 
poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování dle podmínek stanovených v Dotačním 
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programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“, 
f) je povinen umožnit poskytovateli dotace provedení kontroly správnosti (zejména 

hospodárnosti a účelnosti) použití dotace, včetně kvality poskytnutých služeb, 
g) je povinen předložit oprávněným kontrolním orgánům veškeré účetní doklady o použití 

finančních prostředků poskytnutých v souladu s touto smlouvou, 
h) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu dle platného Dotačního 

programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“ v termínu do 15. ledna 
následujícího roku, na který byla poskytnuta dotace, 

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

j) nesmí použít dotaci na nezpůsobilé náklady definované v rámci Dotačního programu 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“,  

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

l) je povinen se po uzavření této smlouvy řídit platným Dotačním programem 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“.  

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

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

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

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

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

 IV. Ostatní a závěrečná ustanovení 
 
1) Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání 

osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 
písm. b) GDPR. V souvislosti s touto smlouvou je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. 
Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože 
je smluvní stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti 
o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny 
v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě 
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titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 
2) Poskytovatel dotace touto smlouvou přistupuje k Pověření Ústeckého kraje č. 85 k zajištění 

dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do základní sítě sociálních služeb Ústeckého 
kraje na období 2019-2021, vydané poskytovateli Ústeckým krajem dne 05.02.2019, s tím, 
že finanční podpora na základě této smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací 
platby hrazené poskytovateli v souladu s rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné 
služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského 
zájmu (2012/21/EU). 

3) Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět tuto smlouvu s výpovědní dobou o délce 15 dnů 
v případě, že: 
a) dotace byla příjemci dotace poskytnuta na základě nepravdivých údajů, 
b) příjemce dotace použije dotaci v rozporu s účelem uvedeným v čl. II. této smlouvy, 
c) závěrečné vyúčtování nebylo předloženo v termínu do 15.01.2020. 

4) V případě, že poskytovatel dotace učiní výpověď smlouvy, je příjemce dotace povinen vrátit 
celou výši poskytnuté dotace do 15 dnů ode dne, kdy obdržel dopis obsahující projev vůle 
poskytovatele tuto smlouvu vypovědět.  

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

6) Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2019. Smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě 
smluvních stran pouze formou písemných očíslovaných dodatků. Smlouva nabývá platnosti 
dnem jejího uzavření a účinnosti zveřejněním v registru smluv. 

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

 

 V Děčíně dne V Děčíně dne  

 

 

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

 za poskytovatele dotace za příjemce dotace 
            Jaroslav Hrouda           
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 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 uzavřená v souladu s ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 I. Subjekty smlouvy 
 
1) Statutární město Děčín, IČ: 002 61 238, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, 

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

 Zastoupené Jaroslavem Hroudou, primátorem 

 

2) Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín, IČ: 00426067, Mírové nám. 234/3, 405 02  
Děčín, č ved. u České spořitelny, a.s., dále jen jako „příjemce dotace“. 

 Zastoupený 
 
 II. Předmět smlouvy 
 
1) Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace v celkové výši 158 000 Kč z rozpočtu 

statutárního města Děčín, kapitoly sociálních věcí a zdravotnictví, v souladu s ustanovením 
§ 85 zák. čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 9 
odst. 1 písm. h) zák. čís. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o dotaci na podporu sociálních služeb ve 
městě Děčín v roce 2019. 

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

3) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 42 000 Kč na projekt 
„Pečovatelská služba“ a 116 000 Kč na projekt „Domov se zvláštním režimem“ ve lhůtě 
do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy bezhotovostně, převodem na účet uvedený v čl. I., 
odst. 2) této smlouvy. 

4) Přidělená dotace může být použita pouze na krytí nákladů vynaložených v období 
od 01.01.2019 do 31.12.2019. V této době také bude dosaženo účelu dotace. 

5) Účelem dotace je zajištění sociální služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů. 

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

a) prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy nečerpá finanční prostředky z Evropského 
sociálního fondu, dále jen „ESF“, na sociální služby podporované dotačním řízením 
statutárního města Děčín. V případě, že v průběhu čerpání dotace poskytnuté statutárním 
městem Děčín začne příjemce dotace čerpat finanční prostředky z individuálního projektu, 
oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dále 
jen „OSV.“ Dále bude postupováno dle schváleného Dotačního programu „Podpora oblasti 
sociálních věcí a podpora rodiny“,  

b) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedenému v článku II. této smlouvy 
dle předloženého projektu, v souladu s položkami nákladového členění předloženého 
rozpočtu, ve výši schválené dotace. K jakýmkoliv změnám projektu nad povolených 25 % 
z výše přidělené dotace na projekt mezi položkami rozpočtu je nezbytný předchozí 
písemný souhlas poskytovatele dotace, 

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

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

e) je povinen vést evidenci o čerpání dotace a nejpozději do 15.01.2020 (pokud tento den 
připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit 
poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování dle podmínek stanovených v Dotačním 
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programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“, 
f) je povinen umožnit poskytovateli dotace provedení kontroly správnosti (zejména 

hospodárnosti a účelnosti) použití dotace, včetně kvality poskytnutých služeb, 
g) je povinen předložit oprávněným kontrolním orgánům veškeré účetní doklady o použití 

finančních prostředků poskytnutých v souladu s touto smlouvou, 
h) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu dle platného Dotačního 

programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“ v termínu do 15. ledna 
následujícího roku, na který byla poskytnuta dotace, 

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

j) nesmí použít dotaci na nezpůsobilé náklady definované v rámci Dotačního programu 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“,  

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

l) je povinen se po uzavření této smlouvy řídit platným Dotačním programem 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“.  

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

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

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

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

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

 IV. Ostatní a závěrečná ustanovení 
 
1) Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání 

osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 
písm. b) GDPR. V souvislosti s touto smlouvou je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. 
Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože 
je smluvní stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti 
o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny 
v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě 
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titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 
2) Poskytovatel dotace touto smlouvou přistupuje k Pověření Ústeckého kraje č. 139 k zajištění 

dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do základní sítě sociálních služeb Ústeckého 
kraje na období 2019-2021, vydané poskytovateli Ústeckým krajem dne 06.02.2019, s tím, 
že finanční podpora na základě této smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací 
platby hrazené poskytovateli v souladu s rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné 
služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského 
zájmu (2012/21/EU). 

3) Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět tuto smlouvu s výpovědní dobou o délce 15 dnů 
v případě, že: 
a) dotace byla příjemci dotace poskytnuta na základě nepravdivých údajů, 
b) příjemce dotace použije dotaci v rozporu s účelem uvedeným v čl. II. této smlouvy, 
c) závěrečné vyúčtování nebylo předloženo v termínu do 15.01.2020. 

4) V případě, že poskytovatel dotace učiní výpověď smlouvy, je příjemce dotace povinen vrátit 
celou výši poskytnuté dotace do 15 dnů ode dne, kdy obdržel dopis obsahující projev vůle 
poskytovatele tuto smlouvu vypovědět.  

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

6) Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2019. Smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě 
smluvních stran pouze formou písemných očíslovaných dodatků. Smlouva nabývá platnosti 
dnem jejího uzavření a účinnosti zveřejněním v registru smluv. 

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

 

 V Děčíně dne V Děčíně dne  

 

 

 

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

 za poskytovatele dotace za příjemce dotace 
            Jaroslav Hrouda                  
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 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 uzavřená v souladu s ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 I. Subjekty smlouvy 
 
1) Statutární město Děčín, IČ: 002 61 238, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, 

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

 Zastoupené Jaroslavem Hroudou, primátorem 

 

2) Spirála, Ústecký kraj, z. s., IČ: 68954221, K Chatám 22, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem,  
ved. u České spořitelny, a.s., dále jen jako „příjemce dotace“. 

Zastoupený I nkou rady spolku 
 
 II. Předmět smlouvy 
 
1) Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace na projekt v celkové výši 40 000 Kč 

z rozpočtu statutárního města Děčín, kapitoly sociálních věcí a zdravotnictví, v souladu 
s ustanovením § 85 zák. čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, a ust. § 9 odst. 1 písm. h) zák. čís. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o dotaci na podporu 
sociálních služeb ve městě Děčín v roce 2019. 

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

3) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 10 000 Kč na projekt 
„Centrum krizové intervence“ 30 000 Kč a na projekt „Intervenční centrum“ ve lhůtě do 30 
dnů ode dne uzavření této smlouvy bezhotovostně, převodem na účet uvedený v čl. I., odst. 2) 
této smlouvy. 

4) Přidělená dotace může být použita pouze na krytí nákladů vynaložených v období 
od 01.01.2019 do 31.12.2019. V této době také bude dosaženo účelu dotace. 

5) Účelem dotace je zajištění sociální služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů. 

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

a) prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy nečerpá finanční prostředky z Evropského 
sociálního fondu, dále jen „ESF“, na sociální služby podporované dotačním řízením 
statutárního města Děčín. V případě, že v průběhu čerpání dotace poskytnuté statutárním 
městem Děčín začne příjemce dotace čerpat finanční prostředky z individuálního projektu, 
oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dále 
jen „OSV.“ Dále bude postupováno dle schváleného Dotačního programu „Podpora oblasti 
sociálních věcí a podpora rodiny“,  

b) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedenému v článku II. této smlouvy 
dle předloženého projektu, v souladu s položkami nákladového členění předloženého 
rozpočtu, ve výši schválené dotace. K jakýmkoliv změnám projektu nad povolených 25 % 
z výše přidělené dotace na projekt mezi položkami rozpočtu je nezbytný předchozí 
písemný souhlas poskytovatele dotace, 

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

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

e) je povinen vést evidenci o čerpání dotace a nejpozději do 15.01.2020 (pokud tento den 
připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit 
poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování dle podmínek stanovených v Dotačním 
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programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“, 
f) je povinen umožnit poskytovateli dotace provedení kontroly správnosti (zejména 

hospodárnosti a účelnosti) použití dotace, včetně kvality poskytnutých služeb, 
g) je povinen předložit oprávněným kontrolním orgánům veškeré účetní doklady o použití 

finančních prostředků poskytnutých v souladu s touto smlouvou, 
h) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu dle platného Dotačního 

programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“ v termínu do 15. ledna 
následujícího roku, na který byla poskytnuta dotace, 

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

j) nesmí použít dotaci na nezpůsobilé náklady definované v rámci Dotačního programu 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“,  

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

l) je povinen se po uzavření této smlouvy řídit platným Dotačním programem 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“.  

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

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

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

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

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

 IV. Ostatní a závěrečná ustanovení 
 
1) Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání 

osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 
písm. b) GDPR. V souvislosti s touto smlouvou je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. 
Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože 
je smluvní stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti 
o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny 
v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě 
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titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 
2) Poskytovatel dotace touto smlouvou přistupuje k Pověření Ústeckého kraje č. 21 a 167 k 

zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do základní sítě sociálních služeb 
Ústeckého kraje na období, vydané poskytovateli Ústeckým krajem dne 19.06.2017 a 
04.02.2019 , s tím, že finanční podpora na základě této smlouvy tvoří nedílnou součást 
jednotné vyrovnávací platby hrazené poskytovateli v souladu s rozhodnutím Komise o použití 
čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací 
platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU). 

3) Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět tuto smlouvu s výpovědní dobou o délce 15 dnů 
v případě, že: 
a) dotace byla příjemci dotace poskytnuta na základě nepravdivých údajů, 
b) příjemce dotace použije dotaci v rozporu s účelem uvedeným v čl. II. této smlouvy, 
c) závěrečné vyúčtování nebylo předloženo v termínu do 15.01.2020. 

4) V případě, že poskytovatel dotace učiní výpověď smlouvy, je příjemce dotace povinen vrátit 
celou výši poskytnuté dotace do 15 dnů ode dne, kdy obdržel dopis obsahující projev vůle 
poskytovatele tuto smlouvu vypovědět.  

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

6) Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2019. Smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě 
smluvních stran pouze formou písemných očíslovaných dodatků. Smlouva nabývá platnosti 
dnem jejího uzavření a účinnosti zveřejněním v registru smluv. 

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

 

 V Děčíně dne V……………… dne  

 

 

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

 za poskytovatele dotace za příjemce dotace 
            Jaroslav Hrouda              I
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 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 uzavřená v souladu s ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 I. Subjekty smlouvy 
 
1) Statutární město Děčín, IČ: 002 61 238, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, 

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

 Zastoupené Jaroslavem Hroudou, primátorem 

 

2) Valerie-Homecare, s.r.o., IČ: 06479600, č.p. 100, 407 14 Arnoltice, č
ved. u Raiffeisen bank a.s., dále jen jako „příjemce dotace“. 
Zastoupená ednatelkou 

 
 II. Předmět smlouvy 
 
1) Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace v celkové výši 230 000 Kč z rozpočtu 

statutárního města Děčín, kapitoly sociálních věcí a zdravotnictví, v souladu s ustanovením 
§ 85 zák. čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 9 
odst. 1 písm. h) zák. čís. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o dotaci na podporu sociálních služeb ve 
městě Děčín v roce 2019. 

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

3) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 198 000 Kč na projekt 
„Domov pro seniory“ a 32 000 Kč na projekt „Terénní odlehčovací služba“ ve lhůtě do 30 
dnů ode dne uzavření této smlouvy bezhotovostně, převodem na účet uvedený v čl. I., odst. 2) 
této smlouvy. 

4) Přidělená dotace může být použita pouze na krytí nákladů vynaložených v období 
od 01.01.2019 do 31.12.2019. V této době také bude dosaženo účelu dotace. 

5) Účelem dotace je zajištění sociální služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů. 

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

a) prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy nečerpá finanční prostředky z Evropského 
sociálního fondu, dále jen „ESF“, na sociální služby podporované dotačním řízením 
statutárního města Děčín. V případě, že v průběhu čerpání dotace poskytnuté statutárním 
městem Děčín začne příjemce dotace čerpat finanční prostředky z individuálního projektu, 
oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dále 
jen „OSV.“ Dále bude postupováno dle schváleného Dotačního programu „Podpora oblasti 
sociálních věcí a podpora rodiny“,  

b) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedenému v článku II. této smlouvy 
dle předloženého projektu, v souladu s položkami nákladového členění předloženého 
rozpočtu, ve výši schválené dotace. K jakýmkoliv změnám projektu nad povolených 25 % 
z výše přidělené dotace na projekt mezi položkami rozpočtu je nezbytný předchozí 
písemný souhlas poskytovatele dotace, 

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

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

e) je povinen vést evidenci o čerpání dotace a nejpozději do 15.01.2020 (pokud tento den 
připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit 
poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování dle podmínek stanovených v Dotačním 
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programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“, 
f) je povinen umožnit poskytovateli dotace provedení kontroly správnosti (zejména 

hospodárnosti a účelnosti) použití dotace, včetně kvality poskytnutých služeb, 
g) je povinen předložit oprávněným kontrolním orgánům veškeré účetní doklady o použití 

finančních prostředků poskytnutých v souladu s touto smlouvou, 
h) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu dle platného Dotačního 

programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“ v termínu do 15. ledna 
následujícího roku, na který byla poskytnuta dotace, 

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

j) nesmí použít dotaci na nezpůsobilé náklady definované v rámci Dotačního programu 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“,  

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

l) je povinen se po uzavření této smlouvy řídit platným Dotačním programem 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“.  

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

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

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

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

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

 IV. Ostatní a závěrečná ustanovení 
 
1) Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání 

osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 
písm. b) GDPR. V souvislosti s touto smlouvou je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. 
Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože 
je smluvní stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti 
o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny 
v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě 
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titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 
2) Poskytovatel dotace touto smlouvou přistupuje k Pověření Ústeckého kraje č. 181 k zajištění 

dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do základní sítě sociálních služeb Ústeckého 
kraje na období 2019-2021, vydané poskytovateli Ústeckým krajem dne 06.02.2019, s tím, 
že finanční podpora na základě této smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací 
platby hrazené poskytovateli v souladu s rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné 
služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského 
zájmu (2012/21/EU). 

3) Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět tuto smlouvu s výpovědní dobou o délce 15 dnů 
v případě, že: 
a) dotace byla příjemci dotace poskytnuta na základě nepravdivých údajů, 
b) příjemce dotace použije dotaci v rozporu s účelem uvedeným v čl. II. této smlouvy, 
c) závěrečné vyúčtování nebylo předloženo v termínu do 15.01.2020. 

4) V případě, že poskytovatel dotace učiní výpověď smlouvy, je příjemce dotace povinen vrátit 
celou výši poskytnuté dotace do 15 dnů ode dne, kdy obdržel dopis obsahující projev vůle 
poskytovatele tuto smlouvu vypovědět.  

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

6) Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2019. Smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě 
smluvních stran pouze formou písemných očíslovaných dodatků. Smlouva nabývá platnosti 
dnem jejího uzavření a účinnosti zveřejněním v registru smluv. 

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

 

 V Děčíně dne V Děčíně dne  

 

 

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

 za poskytovatele dotace za příjemce dotace 
            Jaroslav Hrouda                  
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 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřená v souladu s ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 

I. Subjekty smlouvy 
 

1) Statutární město Děčín, IČ: 002 61 238, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, 
č. ú. 921402389/0800, ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín, dále jen jako 
„poskytovatel dotace“. 

 Zastoupené Jaroslavem Hroudou, primátorem 

2) Mateřské centrum Bělásek  z.s., IČ: 26549191, Tělocvičná 192/9, Děčín X-Bělá, 405 02 
Děčín, ved. u Komerční banky, a.s. dále jen jako „příjemce dotace“. 

 Zastoupený předsedkyní 
 

 II. Předmět smlouvy 
 

1) Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace na projekt „Společnou cestou“ ve výši 
77 000 Kč z rozpočtu statutárního města Děčín, kapitoly sociálních věcí a zdravotnictví, 
v souladu s ustanovením § 85 zák. čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a ust. § 9 odst. 1 písm. h) zák. čís. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o dotaci na 
podporu ostatních aktivit ve městě Děčín v roce 2019. 

2) Dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

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

4) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 77 000 Kč na projekt 
„Společnou cestou“ ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy bezhotovostně, 
převodem na účet uvedený v čl. I., odst. 2) této smlouvy. 

5) Přidělená dotace může být použita pouze na krytí nákladů vynaložených v období 
od 01.01.2019 do 31.12.2019. V této době také bude dosaženo účelu dotace. 

6) Účelem dotace je úhrada provozních a osobních nákladů dle žádosti. 
  

III. Povinnosti příjemce   

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

a) prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy nečerpá finanční prostředky z Evropského 
sociálního fondu, dále jen „ESF“, na sociální služby podporované dotačním řízením 
statutárního města Děčín. V případě, že v průběhu čerpání dotace poskytnuté statutárním 
městem Děčín začne příjemce dotace čerpat finanční prostředky z individuálního projektu, 
oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dále 
jen „OSV.“ Dále bude postupováno dle schváleného Dotačního programu „Podpora oblasti 
sociálních věcí a podpora rodiny“,  

b) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedenému v článku II. této smlouvy, 
dle předloženého projektu, v souladu s položkami nákladového členění předloženého 
rozpočtu, ve výši schválené dotace. K jakýmkoliv změnám projektu nad povolených 25 % 
z výše přidělené dotace na projekt mezi položkami rozpočtu je nezbytný předchozí 
písemný souhlas poskytovatele dotace, 

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

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

e) je povinen vést evidenci o čerpání dotace a nejpozději do 15.01.2020 (pokud tento den 
připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit 
poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování dle podmínek stanovených v Dotačním 
programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“, 
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f) je povinen umožnit poskytovateli dotace provedení kontroly správnosti (zejména 
hospodárnosti a účelnosti) použití dotace, včetně kvality poskytnutých služeb, 

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

h) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu dle platného Dotačního 
programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“ v termínu do 15. ledna 
následujícího roku, na který byla poskytnuta dotace, 

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

j) nesmí použít dotaci na nezpůsobilé náklady definované v rámci Dotačního programu 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“,  

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

l) je povinen se po uzavření této smlouvy řídit platným Dotačním programem 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“.  

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

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

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

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

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

  
IV. Ostatní a závěrečná ustanovení 

 
 
1) Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání 

osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 
písm. b) GDPR. V souvislosti s touto smlouvou je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. 
Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože 
je smluvní stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti 
o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny 
v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě 
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titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 
2) Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět s výpovědní dobou o délce 15 dnů tuto smlouvu 

v případě, že: 
a) dotace byla příjemci dotace poskytnuta na základě nepravdivých údajů, 
b) příjemce dotace použije dotaci v rozporu s účelem uvedeným v čl. II. této smlouvy, 
c) závěrečné vyúčtování nebylo předloženo v termínu do 15.01.2020. 

3) V případě, že poskytovatel dotace učiní výpověď smlouvy, je příjemce dotace povinen vrátit 
celou výši poskytnuté dotace do 15 dnů ode dne, kdy obdržel dopis obsahující projev vůle 
poskytovatele tuto smlouvu vypovědět.  

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

5) Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2019. Smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě 
smluvních stran pouze formou písemných očíslovaných dodatků. Smlouva nabývá platnosti 
dnem jejího uzavření a účinnosti zveřejněním v registru smluv. 

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

 

 V Děčíně dne V Děčíně dne  

 

 

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

 za poskytovatele dotace za příjemce dotace 
            Jaroslav Hrouda                  
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 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřená v souladu s ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 

I. Subjekty smlouvy 
 

1) Statutární město Děčín, IČ: 002 61 238, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, 
č. ú. 921402389/0800, ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín, dále jen jako 
„poskytovatel dotace“. 

 Zastoupené Jaroslavem Hroudou, primátorem 

2) Rákosníček Děčín, z.s. IČ: 28559738, Severní 1495/4, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín, 
ed. u České spořitelny, a.s. dále jen jako „příjemce dotace“. 

 Zastoupený 
 

 II. Předmět smlouvy 
 

1) Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace na projekt „Centrum podpory rodiny“ ve 
výši 85 000 Kč z rozpočtu statutárního města Děčín, kapitoly sociálních věcí a zdravotnictví, 
v souladu s ustanovením § 85 zák. čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a ust. § 9 odst. 1 písm. h) zák. čís. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o dotaci na 
podporu ostatních aktivit ve městě Děčín v roce 2019. 

2) Dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

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

4) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 85 000 Kč na projekt 
„Centrum podpory rodiny“ ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy bezhotovostně, 
převodem na účet uvedený v čl. I., odst. 2) této smlouvy. 

5) Přidělená dotace může být použita pouze na krytí nákladů vynaložených v období 
od 01.01.2019 do 31.12.2019. V této době také bude dosaženo účelu dotace. 

6) Účelem dotace je úhrada provozních a osobních nákladů dle žádosti.  
  

III. Povinnosti příjemce   

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

a) prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy nečerpá finanční prostředky z Evropského 
sociálního fondu, dále jen „ESF“, na sociální služby podporované dotačním řízením 
statutárního města Děčín. V případě, že v průběhu čerpání dotace poskytnuté statutárním 
městem Děčín začne příjemce dotace čerpat finanční prostředky z individuálního projektu, 
oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dále 
jen „OSV.“ Dále bude postupováno dle schváleného Dotačního programu „Podpora oblasti 
sociálních věcí a podpora rodiny“,  

b) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedenému v článku II. této smlouvy, 
dle předloženého projektu, v souladu s položkami nákladového členění předloženého 
rozpočtu, ve výši schválené dotace. K jakýmkoliv změnám projektu nad povolených 25 % 
z výše přidělené dotace na projekt mezi položkami rozpočtu je nezbytný předchozí 
písemný souhlas poskytovatele dotace, 

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

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

e) je povinen vést evidenci o čerpání dotace a nejpozději do 15.01.2020 (pokud tento den 
připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit 
poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování dle podmínek stanovených v Dotačním 
programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“, 
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f) je povinen umožnit poskytovateli dotace provedení kontroly správnosti (zejména 
hospodárnosti a účelnosti) použití dotace, včetně kvality poskytnutých služeb, 

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

h) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu dle platného Dotačního 
programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“ v termínu do 15. ledna 
následujícího roku, na který byla poskytnuta dotace, 

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

j) nesmí použít dotaci na nezpůsobilé náklady definované v rámci Dotačního programu 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“,  

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

l) je povinen se po uzavření této smlouvy řídit platným Dotačním programem 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“.  

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

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

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

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

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

  
IV. Ostatní a závěrečná ustanovení 

 
 
1) Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání 

osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 
písm. b) GDPR. V souvislosti s touto smlouvou je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. 
Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože 
je smluvní stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti 
o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny 
v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě 
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titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 
2) Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět s výpovědní dobou o délce 15 dnů tuto smlouvu 

v případě, že: 
a) dotace byla příjemci dotace poskytnuta na základě nepravdivých údajů, 
b) příjemce dotace použije dotaci v rozporu s účelem uvedeným v čl. II. této smlouvy, 
c) závěrečné vyúčtování nebylo předloženo v termínu do 15.01.2020. 

3) V případě, že poskytovatel dotace učiní výpověď smlouvy, je příjemce dotace povinen vrátit 
celou výši poskytnuté dotace do 15 dnů ode dne, kdy obdržel dopis obsahující projev vůle 
poskytovatele tuto smlouvu vypovědět.  

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

5) Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2019. Smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě 
smluvních stran pouze formou písemných očíslovaných dodatků. Smlouva nabývá platnosti 
dnem jejího uzavření a účinnosti zveřejněním v registru smluv. 

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

 

 V Děčíně dne V Děčíně dne  

 

 

 

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

 za poskytovatele dotace za příjemce dotace 
            Jaroslav Hrouda                
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 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřená v souladu s ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 

I. Subjekty smlouvy 
 

1) Statutární město Děčín, IČ: 002 61 238, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, 
č. ú. 921402389/0800, ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín, dále jen jako 
„poskytovatel dotace“. 

 Zastoupené Jaroslavem Hroudou, primátorem 

2) Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Děčín, IČ: 75014211, 
Litoměřická 136/35, Děčín III-Staré Město, 405 02 Děčín, ved. u 
Moneta Money Bank, a.s., dále jen jako „příjemce dotace“. 
Zastoupený ředsedkyní místní organizace 

 
 II. Předmět smlouvy 

 
1) Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace na projekt „Klub dobré pohody“ ve výši 

80 000 Kč z rozpočtu statutárního města Děčín, kapitoly sociálních věcí a zdravotnictví, 
v souladu s ustanovením § 85 zák. čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a ust. § 9 odst. 1 písm. h) zák. čís. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o dotaci na 
podporu ostatních aktivit ve městě Děčín v roce 2019. 

2) Dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

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

4) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 80 000 Kč na projekt „Klub 
dobré pohody“ ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy bezhotovostně, převodem na 
účet uvedený v čl. I., odst. 2) této smlouvy. 

5) Přidělená dotace může být použita pouze na krytí nákladů vynaložených v období 
od 01.01.2019 do 31.12.2019. V této době také bude dosaženo účelu dotace. 

6) Účelem dotace je úhrada provozních a osobních nákladů dle žádosti. 
  

III. Povinnosti příjemce   

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

a) prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy nečerpá finanční prostředky z Evropského 
sociálního fondu, dále jen „ESF“, na sociální služby podporované dotačním řízením 
statutárního města Děčín. V případě, že v průběhu čerpání dotace poskytnuté statutárním 
městem Děčín začne příjemce dotace čerpat finanční prostředky z individuálního projektu, 
oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dále 
jen „OSV.“ Dále bude postupováno dle schváleného Dotačního programu „Podpora oblasti 
sociálních věcí a podpora rodiny“,  

b) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedenému v článku II. této smlouvy, 
dle předloženého projektu, v souladu s položkami nákladového členění předloženého 
rozpočtu, ve výši schválené dotace. K jakýmkoliv změnám projektu nad povolených 25 % 
z výše přidělené dotace na projekt mezi položkami rozpočtu je nezbytný předchozí 
písemný souhlas poskytovatele dotace, 

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

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

e) je povinen vést evidenci o čerpání dotace a nejpozději do 15.01.2020 (pokud tento den 
připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit 
poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování dle podmínek stanovených v Dotačním 
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programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“, 
f) je povinen umožnit poskytovateli dotace provedení kontroly správnosti (zejména 

hospodárnosti a účelnosti) použití dotace, včetně kvality poskytnutých služeb, 
g) je povinen předložit oprávněným kontrolním orgánům veškeré účetní doklady o použití 

finančních prostředků poskytnutých v souladu s touto smlouvou, 
h) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu dle platného Dotačního 

programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“ v termínu do 15. ledna 
následujícího roku, na který byla poskytnuta dotace, 

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

j) nesmí použít dotaci na nezpůsobilé náklady definované v rámci Dotačního programu 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“,  

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

l) je povinen se po uzavření této smlouvy řídit platným Dotačním programem 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“.  

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

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

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

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

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

  
IV. Ostatní a závěrečná ustanovení 

 
 
1) Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání 

osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 
písm. b) GDPR. V souvislosti s touto smlouvou je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. 
Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože 
je smluvní stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti 
o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny 
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v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě 
titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 

2) Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět s výpovědní dobou o délce 15 dnů tuto smlouvu 
v případě, že: 
a) dotace byla příjemci dotace poskytnuta na základě nepravdivých údajů, 
b) příjemce dotace použije dotaci v rozporu s účelem uvedeným v čl. II. této smlouvy, 
c) závěrečné vyúčtování nebylo předloženo v termínu do 15.01.2020. 

3) V případě, že poskytovatel dotace učiní výpověď smlouvy, je příjemce dotace povinen vrátit 
celou výši poskytnuté dotace do 15 dnů ode dne, kdy obdržel dopis obsahující projev vůle 
poskytovatele tuto smlouvu vypovědět.  

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

5) Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2019. Smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě 
smluvních stran pouze formou písemných očíslovaných dodatků. Smlouva nabývá platnosti 
dnem jejího uzavření a účinnosti zveřejněním v registru smluv. 

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

 

 V Děčíně dne V Děčíně dne  

 

 

 

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

 za poskytovatele dotace za příjemce dotace 
            Jaroslav Hrouda              
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 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřená v souladu s ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 

I. Subjekty smlouvy 
 

1) Statutární město Děčín, IČ: 002 61 238, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, 
č. ú. 921402389/0800, ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín, dále jen jako 
„poskytovatel dotace“. 

 Zastoupené Jaroslavem Hroudou, primátorem 

2) Valerie-Homecare, s.r.o., IČ: 06479600, č.p. 100, 407 14 Arnoltice, č
ved. u Raiffeisen bank a.s., dále jen jako „příjemce dotace“. 
Zastoupená

 
 II. Předmět smlouvy 

 
1) Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace na projekt „Doprava pro seniory“ ve výši 

25 000 Kč z rozpočtu statutárního města Děčín, kapitoly sociálních věcí a zdravotnictví, 
v souladu s ustanovením § 85 zák. čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a ust. § 9 odst. 1 písm. h) zák. čís. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o dotaci na 
podporu ostatních aktivit ve městě Děčín v roce 2019. 

2) Dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

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

4) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 25 000 Kč na projekt 
„Doprava pro seniory“ ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy bezhotovostně, 
převodem na účet uvedený v čl. I., odst. 2) této smlouvy. 

5) Přidělená dotace může být použita pouze na krytí nákladů vynaložených v období 
od 01.01.2019 do 31.12.2019. V této době také bude dosaženo účelu dotace. 

6) Účelem dotace je dofinancování mzdových nákladů dle žádosti.  
  

III. Povinnosti příjemce   

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

a) prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy nečerpá finanční prostředky z Evropského 
sociálního fondu, dále jen „ESF“, na sociální služby podporované dotačním řízením 
statutárního města Děčín. V případě, že v průběhu čerpání dotace poskytnuté statutárním 
městem Děčín začne příjemce dotace čerpat finanční prostředky z individuálního projektu, 
oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dále 
jen „OSV.“ Dále bude postupováno dle schváleného Dotačního programu „Podpora oblasti 
sociálních věcí a podpora rodiny“,  

b) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedenému v článku II. této smlouvy, 
dle předloženého projektu, v souladu s položkami nákladového členění předloženého 
rozpočtu, ve výši schválené dotace. K jakýmkoliv změnám projektu nad povolených 25 % 
z výše přidělené dotace na projekt mezi položkami rozpočtu je nezbytný předchozí 
písemný souhlas poskytovatele dotace, 

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

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

e) je povinen vést evidenci o čerpání dotace a nejpozději do 15.01.2020 (pokud tento den 
připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit 
poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování dle podmínek stanovených v Dotačním 
programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“, 
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f) je povinen umožnit poskytovateli dotace provedení kontroly správnosti (zejména 
hospodárnosti a účelnosti) použití dotace, včetně kvality poskytnutých služeb, 

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

h) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu dle platného Dotačního 
programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“ v termínu do 15. ledna 
následujícího roku, na který byla poskytnuta dotace, 

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

j) nesmí použít dotaci na nezpůsobilé náklady definované v rámci Dotačního programu 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“,  

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

l) je povinen se po uzavření této smlouvy řídit platným Dotačním programem 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“.  

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

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

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

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

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

  
IV. Ostatní a závěrečná ustanovení 

 
 
1) Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání 

osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 
písm. b) GDPR. V souvislosti s touto smlouvou je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. 
Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože 
je smluvní stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti 
o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny 
v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě 
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titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 
2) Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět s výpovědní dobou o délce 15 dnů tuto smlouvu 

v případě, že: 
a) dotace byla příjemci dotace poskytnuta na základě nepravdivých údajů, 
b) příjemce dotace použije dotaci v rozporu s účelem uvedeným v čl. II. této smlouvy, 
c) závěrečné vyúčtování nebylo předloženo v termínu do 15.01.2020. 

3) V případě, že poskytovatel dotace učiní výpověď smlouvy, je příjemce dotace povinen vrátit 
celou výši poskytnuté dotace do 15 dnů ode dne, kdy obdržel dopis obsahující projev vůle 
poskytovatele tuto smlouvu vypovědět.  

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

5) Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2019. Smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě 
smluvních stran pouze formou písemných očíslovaných dodatků. Smlouva nabývá platnosti 
dnem jejího uzavření a účinnosti zveřejněním v registru smluv. 

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

 

 V Děčíně dne V Děčíně dne  

 

 

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

 za poskytovatele dotace za příjemce dotace 
            Jaroslav Hrouda              



1 

 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA 
 o poskytnutí účelové dotace na podporu rodiny (hlídání dětí předškolního věku) 

uzavřená v souladu s ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 

 I. Subjekty smlouvy 

1) Statutární město Děčín, IČ: 002 61 238, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, 
č. ú. 921402389/0800, ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín, dále jen jako 
„poskytovatel dotace“. 
Zastoupené Jaroslavem Hroudou, primátorem 

2) Mateřské centrum Bělásek  z.s., IČ: 26549191, Tělocvičná 192/9, Děčín X-Bělá, 405 02 
Děčín, ed. u Komerční banky, a.s. dále jen jako „příjemce dotace“. 

 Zastoupený ředsedkyní 
 
 
 II. Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace na hlídání dětí předškolního věku na základě 
žádosti o dotaci na období roku 2019 z rozpočtu statutárního města Děčín, kapitoly sociálních věcí 
a zdravotnictví, v souladu s ustanovením § 85 zák. čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 9 odst. 1) písm. h) zák. čís. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  
Účelem dotace je úhrada provozních nákladů spojených se zajištěním péče o děti v předškolním 
věku. 
 
 III. Příjemce dotace 

Příjemce dotace je provozovatelem Mikrojeslí s kapacitou 12 míst pro umístění dětí předškolního 
věku. Příjemce dotace se primárně zabývá hlídáním dětí do 3 let věku na území města Děčína. 
 

IV. Poskytnutí dotace 

1) Příjemce dotace tímto bere na vědomí, že peněžní dotace poskytnutá ve smyslu 
odst. 3) tohoto článku je podporou poskytnutou v režimu podpory „de minimis“ ve smyslu 
čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování EU. Podpora se považuje za poskytnutou dnem zápisu 
do centrálního registru podpor malého rozsahu (de minimis). 

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

3) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 300 000 Kč na hlídání dětí 
předškolního věku ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy bezhotovostně, 
převodem na účet uvedený v čl. I., bod 2) této smlouvy. Přidělená dotace může být použita 
pouze na krytí nákladů vynaložených v období od 01.01.2019 do 31.12.2019. V této době také 
bude dosaženo účelu dotace. 

 
 

V. Povinnosti příjemce 
 

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

a) prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy, nečerpá finanční prostředky z Evropského 
sociálního fondu, dále jen „ESF na aktivity v projektu podporované dotačním řízením 
statutárního města Děčín. V případě, že v průběhu čerpání dotace poskytnuté statutárním 
městem Děčín, začne příjemce dotace čerpat finanční prostředky z individuálního projektu, 
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oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dále 
jen „OSV.“ Dále bude postupováno dle schváleného Dotačního programu „Podpora oblasti 
sociálních věcí a podpora rodiny“.  

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

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

odděleně pod samostatnou účetní řadou, 
e) je povinen vést evidenci o čerpání dotace a nejpozději do 15.01.2020 (pokud tento den 

připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit 
poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování dle podmínek stanovených v Dotačním 
programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny, které bude mj. obsahovat:    
- výpočet skutečně čerpané částky dotace po jednotlivých měsících roku (děti do 3 let 

budou podpořeny částkou 100 Kč/dítě/den a děti nad 3 roky 40 Kč/dítě/den, pokud 
v kalendářním měsíci dítě dovrší věk 3 let, bude podpořeno částkou 40 Kč/dítě/den 
za příslušný kalendářní měsíc a měsíce následující), 

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

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

h) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu dle platného Dotačního 
programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“ v termínu do 15. ledna 
následujícího roku, na který byla poskytnuta dotace, 

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

j) nesmí použít dotaci na nezpůsobilé náklady definované v rámci Dotačního programu 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“, 

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

l) je povinen se po uzavření této smlouvy řídit platným Dotačním programem 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“. 

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

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

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

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

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

 VI. Ostatní a závěrečná ustanovení 
 
1) Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání 

osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 
písm. b) GDPR. V souvislosti s touto smlouvou je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. 
Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože 
je smluvní stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti 
o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny 
v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě 
titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 

2) Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět tuto smlouvu s výpovědní dobou o délce 15 dnů 
v případě, že: 
a) dotace byla příjemci dotace poskytnuta na základě nepravdivých údajů, 
b) příjemce dotace použije dotaci v rozporu s účelem uvedeným v čl. II. této smlouvy, 
c) závěrečné vyúčtování nebylo předloženo v termínu do 15.01.2020, 

3) V případě, že poskytovatel dotace učiní výpověď smlouvy, je příjemce dotace povinen vrátit 
celou výši poskytnuté dotace do 15 dnů ode dne, kdy obdržel dopis obsahující projev vůle 
poskytovatele tuto smlouvu vypovědět.  

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

5) Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2019. Smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě 
smluvních stran pouze formou písemných očíslovaných dodatků. Smlouva nabývá platnosti 
dnem jejího uzavření a účinnosti zveřejněním v registru smluv. 

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

 V Děčíně dne V Děčíně dne  

 

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

 za poskytovatele dotace za příjemce dotace 
                       Jaroslav Hrouda 
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Finanční výbor zastupitelstva města Děčín 
 

ZÁPIS č. 4/2019 
ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne 8. dubna 2019 

 
Začátek: 15,00 hod. 
 
Přítomni:  
 
Dle prezenční listiny v příloze 
 
Program: 
 

1) Zahájení 
2) Vystoupení hosta – Martina Liesela – člena RM 
3) Průběžná informace o vývoji rozhodných příjmů a výdajů města 
4) Informace – vady nedokončené stavby Revitalizace Podmokel 
5) Nájemní smlouvy – problematika obecné platnosti 
6) Problematika daně z nemovitých věcí, možnosti města ovlivnit tuto daň 
7) Různé 

 
 

1. Zahájení 
 
Jednání FV ZM zahájil p. předseda, přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. 
K programu nebyly připomínky. 
 
 

2. Vystoupení hosta – Martina Liesela – člena RM  
 

Na jednání FV ZM byl přizván p. Martin Liesel – člen rady města. Vysvětlil své úkoly a zaměření 
zejména na pozemní a dopravní stavby. Jako hlavní úkol vidí změnu systému v zadávání 
veřejných zakázek a v jejich vyhodnocování. Mimo ceny klade důraz i na další kritéria při 
hodnocení nabídek (multikriteriální hodnocení). Dalším jeho cílem je precizovat smlouvy o dílo 
a zavést podstatně lepší kontrolní mechanismus na stavbách. V této souvislosti se zmínil o 
probíhající akci Revitalizace Podmokel, autorském a technickém dozoru a roli odboru rozvoje, 
kde vidí další možnosti zlepšení. Byl diskutován průběh stavby a problémy vzniklé na této 
stavbě. Problémem se bude m. j. zabývat i nově ustanovená komise rady města. 
Doplňující informace k věcné i právní problematice ohledně vad díla Revitalizace Podmokel 
poskytl přítomný primátor p. Jaroslav Hrouda (trestní oznámení, znalecký posudek, jednání se 
zhotovitelem, aj.). 
 
Usnesení č. 1/4/2019 
Finanční výbor ZM bere informace p. Martina Liesela na vědomí. 
PRO   7 
PROTI   0  
ZDRŽEL SE   0 
 
 

3. Průběžná informace o vývoji rozhodných příjmů a výdajů města 
 

Členové FV ZM obdrželi zpracované tabulky a grafy, týkající se plnění vybraných daní k 31. 3. 
2019, příjmů z provozování hazardních her a kapitálových příjmů. Vývoj v plnění daňových 
příjmů není rovnoměrný, závisí na splatnosti jednotlivých daní. Ing. Hlaváčková upozornila na 
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jistou stagnaci ve vývoji DPH a časovému propadu u daně z hazardních her. Nyní je předčasné 
vyvozovat závěry, je třeba tyto příjmy nadále monitorovat. V případě kapitálových příjmů byl 
již překročen roční plánovaný objem. 
 
V rámci tohoto bodu byl vznesen dotaz k „bezdoplatkovým zónám“ ve městě Děčín, souvislosti 
s informací o vyhlášení vyloučených lokalit na území celých obcí (některé blízké obce a města 
Ústeckého kraje). Žádost o vydání opatření obecné povahy podává obec v samostatné 
působnosti a schvaluje ji rada města. Aktuální informace o opatřeních obecné povahy, jimiž 
město vyhlásilo oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, budou přiloženy 
k zápisu z tohoto jednání FV. 
 
K vybraným výdajům byl přizván p. Mgr. Kužel, který podal aktuální informace k některým 
významným akcím jako např.: 

– Kanalizace Horní Oldřichov – akce byla zahájena, předáno staveniště, 
– Multifunkční hřiště u zimního stadionu – probíhá výběrové řízení na zhotovitele, 

doplňují se zbývající podklady k žádosti o dotaci, rada rozhodne o vítězi zakázky, 
– DZR Křešice – předpoklad stavebního povolení do 07/2019 
– Střecha zimního stadionu – nájemce neobdržel dotaci z důvodu převisu poptávky,  
– Sídliště Březiny IV. etapa – problematika parkování, v rozpočtu 10 mil. Kč, v současné 

době nejsou ještě všechny potřebné podklady pro stavbu, 
– Sídliště Bynov – nyní se projektuje, pokračuje akce Zateplení základní školy, 
– Chodníky a veřejné osvětlení Teplická – směr Bynov – v letošním roce by měla být 

zrealizována první etapa (od Revolučního náměstí po ulici Na Výšinách), 
 

Dále byl vznesen dotaz k akcím realizovaným v součinnosti s ČEZ Distribuce. Členové FV byli 
informováni, že odbor komunikací a dopravy na základě nové informace ČEZ zpracoval do 
rady města návrh na realizaci dalších akcí v lokalitě Jalůvčí v celkovém objemu cca 17,5 mil. 
Kč.  
 
 

4. Informace – vady nedokončené stavby Revitalizace Podmokel 
 
Diskutováno v bodě 2. 
 
 

5. Nájemní smlouvy – problematika obecné platnosti 
 
FV byl informován o Zásadách rady města o stanovení nájemného z nebytových prostor 
v majetku statutárního města Děčín a Postupu a zásadách pronájmu pozemků ve vlastnictví 
statutárního města Děčín. FV doporučuje navrhnout kontrolní mechanismus na tomto úseku, 
zejména zavedení periodické kontroly všech nájemních (a nejen nájemních) smluv. Dále byla 
diskutována otázka inflační doložky ve smlouvách, zejména v souvislosti s diskuzí o nájmu vily 
Terezy. 
S ohledem na šíři otázek a souvislostí se bude FV zabývat problematikou nájemních smluv i 
na některém z příštích zasedání, včetně přizvání kompetentních a věci znalých osob. 
 
 

6. Problematika daně z nemovitých věcí, možnosti města ovlivnit tuto daň 
 
Členové FV obdrželi informaci o dani z nemovitých věcí dle zák. č. 338/1992 Sb., o dani 
z nemovitých věcí, a pravomocech města v této oblasti. Byla vedena rozsáhlá diskuze 
k možnosti zvýšení/snížení koeficientů, zejména místního koeficientu dle § 12 zákona a 
možných pozitivních i negativních dopadech. Z důvodu nejednoznačných závěrů FV nepřijal 
žádné usnesení a vzal informaci na vědomí s tím, že se bude záležitostí i nadále zabývat. 
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7. Různé 
 

a) Nakládání s odpady – změny. 
Byla diskutována problematika nakládání s odpady ve městě. FV v této souvislosti 
požádal o stanovisko odboru komunikací a dopravy k tomu, jak se město připravuje na 
nabytí účinnosti změn legislativy na tomto úseku. 

 
b) Informace o účasti města ve sdruženích. 

Na základě dotazu bude členům FV spolu se zápisem zaslána informace o účasti 
města ve sdruženích a o nákladech (poplatcích). 

 
 
 
Konec jednání: 17,40 hod. 
 
 
 
 
Zapsala: Ing. Hana Hlaváčková  
     Ing. Marcela Tomanová 
 
 
V Děčíně dne 10. 4. 2019    
 
 
         

 
 

                 
            





MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 25. 4. 2019 ZM 19 04 04 08

Název:
Zápis z 5. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 10.04.2019

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města
bere na vědomí

zápis z 5. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 10.04.2019

Stanovisko RM:

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

Důvodová zpráva:
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Děčín doporučuje vzít na vědomí zápis z 5. zasedání kontrolního výboru 
zastupitelstva města ze dne 10.04.2019

Vyjádření:

Příloha: Zapis_KV_ZM_5_190410_
anonym.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Petr Hodboď OPO 14.4.2019 10:28 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jaromír Zajíček MPA 15.4.2019 07:33 podepsáno









MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 25. 4. 2019 ZM 19 04 04 09

Název:
Zápis z jednání Osadního výboru Dolní Žleb

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města
bere na vědomí

zápis č. 1/2019 z jednání Osadního výboru Dolní Žleb ze dne 08.03.2019

Stanovisko RM:

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

Důvodová zpráva:
Viz příloha - zápis č. 1/2019 z jednání Osadního výboru Dolní Žleb ze dne 08.03.2019

Vyjádření:

Příloha: zapis_1_osadni_vybor_an
onym.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Petr Hodboď OPO 14.4.2019 10:29 podepsáno

Předkladatel: Jaroslav Hrouda 16.4.2019 14:20 podepsáno















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 25. 4. 2019 ZM 19 04 04 10-11

Název:
Návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně - opakovaná volba

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

ZM 19 04 04 10

Zastupitelstvo města
zvolilo

paní Naděždu Češkovou, nar. 19.12.1950, bytem Děčín I, Myslbekova 10/1389, do funkce přísedícího 
Okresního soudu v Děčíně na volební období 2019 - 2022.

Návrh usnesení:

ZM 19 04 04 11

Zastupitelstvo města
zvolilo

pana Ladislava Miko, nar. 01.12.1965, bytem Děčín II, B. Martinů 1320/3, do funkce přísedícího Okresního 
soudu v Děčíně na volební období 2019 - 2022

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 9. 4. 2019 návrh na volbu do funkce přísedících Okresního soudu v Děčíně na 
volební období 2019 – 2022 a doporučuje zastupitelstvu města zvolit navrhované kandidáty do funkce 
přísedících Okresního soudu v Děčíně na volební období 2019 - 2022.

Cena:      
Návrh postupu: RM doporučuje zvolit navrhované kandidáty



Důvodová zpráva:
Návrh je podán s odvoláním na ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a 
zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o soudech“).
Jmenovaní vykonávali funkci přísedícího již v minulých dvou volebních obdobích, kdy současné volební 
období končí v květnu 2019 a projevili zájem o pokračování v této funkci po další volební období. Návrh je 
podán, v souladu s § 64 odst. 3, zákona o soudech, po projednání a doporučení člena zastupitelstva Mgr. 
Tomáše Kohoutka, MBA a se souhlasem pověřeného předsedy Okresního soudu v Děčíně.

Vyjádření:

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Vladimíra Holečková OSC 15.4.2019 12:46 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jaromír Zajíček MPA 15.4.2019 13:00 podepsáno



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 25. 4. 2019 ZM 19 04 04 12-13

Název:
Návrh na zrušení názvu ulic v Děčíně XXXIII-Nebočady a v Děčíně XXXII-Boletice nad Labem

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

ZM 19 04 04 12

Zastupitelstvo města projednalo návrh na zrušení názvu ulice v Děčíně XXXIII-Nebočady, k.ú. Nebočady, Za 
Tunelem a

schvaluje

zrušení názvu ulice v Děčíně XXXIII-Nebočady, k.ú. Nebočady, Za Tunelem.

Návrh usnesení:

ZM 19 04 04 13

Zastupitelstvo města projednalo návrh na zrušení názvu ulice v Děčíně XXXII-Boletice nad Labem, k.ú. 
Boletice nad Labem, Lesní Mlýn a

schvaluje

zrušení názvu ulice v Děčíně XXXII-Boletice nad Labem, k.ú. Boletice nad Labem, Lesní Mlýn.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 9.4.2019 návrh na zrušení názvů ulic v Děčíně XXXIII-Nebočady, Za Tunelem a v 
Děčíně XXXII-Boletice nad Labem, Lesní Mlýn a doporučuje zastupitelstvu města zrušit názvy uvedených ulic.

Cena:      
Návrh postupu: RM doporučuje schválit výše uvedené zrušení názvů ulic



Důvodová zpráva:
Obci přísluší, jak vyplývá z ustanovení § 28 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, rozhodovat o názvech částí obce, ulic a jiných veřejných prostranství.
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad je na základě Organizačního řádu statutárního města 
Děčín a Magistrátu města Děčín pověřen přípravou podkladů pro orgány města ve věcech rozhodování o 
zřízení a názvech částí města, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství, a to ve spolupráci s dotčenými 
odbory. Podnět ke zrušení pojmenování ulic podal odbor stavební úřad magistrátu, a to na základě podnětu 
ČÚZK (Český úřad zeměměřičský a katastrální). 
Stavební úřad magistrátu jako důvod ke zrušení uvedl:
- u názvu ulice v Děčíně XXXIII-Nebočady, Za Tunelem, že ulice Za Tunelem není evidována v pasportu 
komunikací, není na ní prováděna zimní údržba,neexistuje zde žádná stavba. Kontrolou v evidenci obyvatel 
bylo zjištěno, že zde již není evidováno žádné adresní místo;
- u názvu ulice v Děčíně XXXII-Boletice na Labem, Lesní Mlýn bylo zjištěno, že se v podstatě jedná o jeden z 
domů v ulici Kamenná, který je v některých evidencích veden jako Lesní Mlýn s čp. 147. Zrušením dojde k 
výmazu tohoto údaje ze všech evidencí.

Pro názornost jsou přiloženy 3 mapky s popisky.

Vyjádření:

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Vladimíra Holečková OSC 15.4.2019 14:33 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jaromír Zajíček MPA 16.4.2019 06:26 podepsáno



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 25. 4. 2019 ZM 19 04 04 14

Název:
Podnět Mgr. Jana Šmída - Směrnice č. 5

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh Mgr. Jana Šmída na vydání nové směrnice k pořizování služeb, 
materiálu a majetku města a

ruší

Směrnici č. 5 - 7 k pořizování služeb, materiálu a majetku města, vydanou Radou města Děčín dne 13.6.2017 
usnesením č. RM 17 03 36 05 a

vydává

novou Směrnici č. 5 - 8 k pořizování služeb, materiálu a majetku města dne 25.4.2019, navrhovanou Mgr. 
Janem Šmídem, která je přílohou číslo 1 tohoto materiálu.

Stanovisko RM:
Rada města dne 09.04.2019 projednala materiál s č. RM 19 07 36 03 a schválila zařazení podnětu Mgr. Jana 
Šmída - zrušení Směrnice č. 5 - 7 a schválení nové Směrnice č. 5 - 8 K pořizování služeb, materiálu a majetku 
města do programu jednání zastupitelstva města. 

Cena:      
Návrh postupu:          

Důvodová zpráva:
Mgr. Jan Šmíd odůvodňuje svůj návrh níže uvedeným:
Nedávná praxe nám názorně ukázala, že pořizování majetku městem může být velmi rozporuplné. Jde-li 
pouze o rozpor v názorech, jedná se spíše o politickou otázku. Ve chvíli, kdy je zde ale podezření z porušení 
vlastní směrnice města, je na místě se tímto tématem vážně zabývat. Tato směrnice (5-7) umožňuje, aby byl 
pořízen majetek města, a to na základě „výjimky z obecného postupu“. Tyto výjimky jsou ve třech bodech, dá 
se říci, konkrétně specifikovány, ale ve čtvrtém bodě (písmeno d) tomu tak není. Jedná se o postup na 
základě tzv. „zvláštního zřetele“. Problém je v tom, že tento termín není ve směrnici jakkoliv specifikován, 
chybí jeho vymezení. Dalším problémem pak je, že postup dle zvláštního zřetele by měl být řádně odůvodněn, 
a to jak na základě samotné směrnice, tak z podstaty zvláštního zřetele. Proto je nutné aplikovat navržené 
změny, neboť v případě, že není postupováno v souladu s touto směrnicí, respektive je postupováno v rozporu 
s ní, je zde závažné podezření, že může být postupováno v rozporu se zákonem a zadávání veřejných 
zakázek. Z hlediska transparentního postupu při nákupu a pořizování majetku je třeba zamezit nadužívání a 
zneužívání předmětné směrnice.



Vyjádření:

Příloha: Návrh do ZM - Směrnice 5 
- 8.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Mgr. Bc. Petr Kužel OR 16.4.2019 14:35 podepsáno

Předkladatel: Ing. Vladislav Raška 17.4.2019 08:40 podepsáno



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané 
dne:

25.4.2019 ZM 19

Název:  Návrh na vydání nové Směrnice č. 5 - 8 – K pořizování služeb, materiálu a majetku 
města

Mimořádný materiál: 

Návrh usnesení:



Stanovisko RM:
-

Cena: 0,00
Návrh postupu:

Důvodová zpráva:

Nedávná praxe nám názorně ukázala, že pořizování majetku městem může být velmi rozporuplné. 
Jde-li pouze o rozpor v názorech, jedná se spíše o politickou otázku. Ve chvíli, kdy je zde ale 
podezření z porušení vlastní směrnice města, je na místě se tímto tématem vážně zabývat. Tato 
směrnice (5-7) umožňuje, aby byl pořízen majetek města, a to na základě „výjimky z obecného 
postupu“. Tyto výjimky jsou ve třech bodech, dá se říci, konkrétně specifikovány, ale ve čtvrtém bodě 
(písmeno d) tomu tak není. Jedná se o postup na základě tzv. „zvláštního zřetele“. Problém je v tom, 
že tento  termín není ve směrnici jakkoliv specifikován, chybí jeho vymezení. Dalším problémem pak 
je, že postup dle zvláštního zřetele by měl být řádně odůvodněn, a to jak na základě samotné
směrnice, tak z podstaty zvláštního zřetele. 
Proto je nutné aplikovat navržené změny, neboť v případě, že není postupováno v souladu s touto 
směrnicí, respektive je postupováno v rozporu s ní, je zde závažné podezření, že může být 
postupováno v rozporu se zákonem a zadávání veřejných zakázek. 
Z hlediska transparentního postupu při nákupu a pořizování majetku je třeba zamezit nadúžívání a 
zneužívání předmětné směrnice.  

Zastupitelstvo města projednalo návrh na vydání nové směrnice k pořizování služeb, materiálu a 
majetku města

Směrnici č. 5 - 7 k pořizování služeb, materiálu a majetku města, vydanou Radou města Děčín dne  
13.6.2017 usnesením č. RM 17 03 36 05

novou Směrnici č. 5 - 8 k pořizování služeb, materiálu a majetku města dne  25.4.2019

Ruší 

vydává



Vyjádření:

Přílohy:            Směrnice 5 – 8 s vyznačenými                           Komentář:                          
                          změnami (přílohy č. 1 – 3, uvedené ve 
                          směrnici beze změny – nepřiloženy)   

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Mgr. Jan Šmíd zastupitel

Předkladatel: Mgr. Jan Šmíd zastupitel

Statutární město Děčín a Magistrát města Děčín

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

SMĚRNICE č. 5 – 8

K POŘIZOVÁNÍ SLUŽEB, MATERIÁLU A MAJETKU MĚSTA 

Ze dne: 25.4.2019



Vypracoval: Mgr. Jan Šmíd - zastupitel

Schválil: Zastupitelstvo města Děčín dne 28.3.2019 usnesením č. 

Účinnost od: 25.4.2019

Závaznost: Členové rady města

Všichni zaměstnanci statutárního města Děčín

Ruší: Směrnici č. 5 - 7 k pořizování služeb, materiálu a majetku města,

vydanou Radou města Děčín dne  13.6.2017 usnesením

č. RM 17 03 36 05

Přílohy: č. 1 – Popis veřejné zakázky

č. 2 -  Evidence veřejných zakázek

č. 3 – Zpráva o posouzení



Článek 1
Základní ustanovení

1) Tato směrnice upravuje zásady a postupy při zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu 
dle zákona č. 134/2016  Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), včetně 
zveřejňování informací o zadávání a realizaci všech veřejných zakázek zadávaných a zadaných statutárním městem 
Děčín. Zásady a postupy 
při zadávání veřejných zakázek podlimitních a nadlimitních a soutěž o návrh jsou upraveny zákonem.

2) Všechny osoby nebo orgány, vykonávající dle ustanovení této směrnice úkony zadavatele, jsou povinny při 
zadávání veřejných zakázek dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Článek 2
Použité zkratky

čl. Článek

město statutární město Děčín

odd. Oddíl

odst. Odstavec

zadavatel statutární město Děčín
VZMR veřejná zakázka malého rozsahu
VZ veřejná zakázka
OVZ oddělení veřejných zakázek odboru rozvoje

ZZVZ zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění

ZD zadávací dokumentace
ISRS informační systém registru smluv

Článek 3
Vymezení některých pojmů

Pro účely této směrnice se rozumí:

a) administrátorem veřejné zakázky – oprávněná osoba určená k vedení veřejné zakázky – pracovníci příslušných 
odborů zadávající přímým zadáním (I. a II. kategorie, výjimky), pracovníci OVZ, 

b) cenou obvyklou - cena za obdobný předmět plnění VZMR sjednaná v předchozích letech, případně zjištěná 
poptávkou, či cena určená cenovou soustavou (např. URS, RTS, ASPE apod.),

c) doporučující komisí – komise složená z vedoucího odboru, který zakázku administroval, administrátora veřejné 
zakázky a člena rady města. V případě odborných specifických zakázek může být technická část předmětu plnění 
zakázky posouzena i jiným odborným poradcem, určeným vedoucím pracovníkem odboru, který o vypsání VZ 
žádal,

d) jinou právnickou osobou – osoba odlišná od města či organizační složky (např. příspěvkové organizace zřízené 
městem),

e) mimořádně nízkou nabídkovou cenou -  nabídková cena nebo náklady uvedené účastníkem zadávacího řízení, 
které se jeví jako mimořádně nízké ve vztahu k předmětu veřejné zakázky (lze vymezit, co bude považováno za 
takovou cenu v ZD), 

f) multiprofilem – všechny profily zadavatelů -  profil  statutárního města Děčín včetně jím zřízených příspěvkových 
organizací https://zakazky.mmdecin.cz, 

g) odborem – odbor magistrátu města, městská policie, organizační složka města,
h) organizační složkou -  složky zřízené statutárním městem Děčín (Středisko městských služeb Děčín, JSDH Boletice, 

Horní Žleb, Křešice, Staré Město),
i) odborným poradcem – osoba, která má odbornou kvalifikaci (odpovídající odborné vzdělání nebo praxi) ve vztahu 

k předmětu veřejné zakázky; tato osoba se v případě potřeby podílí na přípravě zadávacích podmínek a/nebo 
posouzení a hodnocení nabídek jako člen doporučující komise,

j) poddodavatelem – je subjekt, který na základě smlouvy provádí část realizace veřejné zakázky, 
k) poptávkou – zaslání dotazu dodavateli se specifikováním předmětu plnění,



l) profilem zadavatele – elektronická webová stránka – využíván certifikovaný elektronický nástroj pro elektronické 
zadávání veřejných zakázek (E-ZAK),

m) předpokládanou hodnotou veřejné zakázky - zadavatelem stanovená předpokládaná výše peněžitého závazku 
vyplývající z plnění veřejné zakázky. Tuto je zadavatel povinen stanovit pro účely postupu v zadávacím řízení před 
jeho zahájením. Při stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se postupuje podle § 16 ZZVZ. Je uváděna 
v Kč bez DPH,

n) účastníkem zadávacího řízení – dodavatel, který vyjádří předběžný zájem, podá žádost o účast či zahájí jednání se 
zadavatelem v zadávacím řízení,

o) veřejnou zakázkou malého rozsahu - zakázka na dodávky nebo služby nedosahující předpokládané hodnoty 
2 000 000 Kč bez DPH nebo zakázka na stavební práce nedosahující předpokládané hodnoty 6 000 000 Kč bez DPH,

p) vedoucím příslušného odboru - tajemník magistrátu města, vedoucí odboru magistrátu města, ředitel městské 
policie, vedoucí organizační složky města, který požádal o vypsání VZ, 

q) výjimkou – přímé zadání provedené na základě poptávky za podmínek uvedených v čl. 7;
r) zadávací dokumentací – soubor dokumentů, ve kterém je uveden popis a podmínky předmětu plnění včetně 

návrhu smlouvy (příp. obchodních podmínek),
s) zadavatelem veřejné zakázky – statutární město Děčín,
t) zadávacím řízením – proces, který je zahájen zveřejněním na profilu zadavatele 

a ukončen podpisem smlouvy za účelem pořízení či zajištění služeb, věcí či stavebních prací.
u) zvláštní zřetel – zvláštním zřetelem se rozumí důvody připouštějící výjimku z obecného pravidla, pokud zadavatel 

shledá, že jsou pro ni dány důležité důvody zejména v situaci, kdy by aplikace normy byla příliš tvrdá a vedla by k 
tíživým důsledkům.

Článek 4
Ustanovení k veřejným zakázkám na pořízení projektové dokumentace

1) V případě podkladů pro VZ na stavební práce budou tyto odpovídat náležitostem prováděcí vyhlášky č. 169/2016 
Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“). Budou ve struktuře položkového výkazu výměr 
s uvedením čísel jednotlivých položek dle aktuálních ceníků URS tak, aby tyto výkazy byly plně kompatibilní s SW 
KROS (excel). Týká se to i případů, kdy příslušný odbor pro následnou realizaci pořizuje projektovou dokumentaci 
včetně rozpočtu a položkového výkazu výměr. V objednávce o tuto projektovou dokumentaci musí být uvedeno, 
že její zpracování musí být v souladu s platným ZZVZ a zejména s prováděcí vyhláškou č. 169/2016 Sb. s tím, že 
mimo shora uvedené, budou podklady plně kompatibilní s SW KROS a bude rozpočtováno za použití ceníků URS.

2) V případě pořizování služeb na projektové práce bude součástí veřejné zakázky i smluvní podmínka na poskytnutí 
autorského dozoru autora projektové dokumentace po celou dobu vlastní realizace s tím, že ve smlouvě o dílo 
(případně objednávce) bude uvedena samostatně částka za tento dozor.

Článek 5
Kategorie zakázek 

Plánované veřejné zakázky, na které jsou vyčleněny finanční prostředky ve schváleném, resp. upraveném rozpočtu 

města, musí být soutěženy v režimu dle celkového součtu předpokládaných hodnot plánovaných zakázek shodného 

či obdobného plnění. 

Zadavatel nesmí rozdělit předmět zakázky tak, aby tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity 

pro jednotlivé kategorie stanovené touto vnitřní směrnicí.

Za splnění těchto podmínek zodpovídá příslušný vedoucí odboru, který o veřejnou zakázku žádá či ji zadává.

1) I. kategorie (VZMR)
Veřejná zakázka na dodávky, služby a stavební práce, která nedosahuje hodnoty 

100 000 Kč bez DPH. 

2) II. kategorie (VZMR)
Veřejná zakázka na dodávky, služby a stavební práce ve výši od 100 000 Kč bez DPH, která nedosahuje hodnoty 

200 000 Kč bez DPH.

3) III. kategorie (VZMR)
Veřejná zakázka ve výši od 200 000 Kč bez DPH nedosahující hodnoty 2 000 000 Kč bez DPH, resp. do 6 000 000 

Kč bez DPH u stavebních prací.

4) IV. kategorie



Podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky. Tj. zakázky na dodávky a služby ve výši od 2 000 000 Kč bez DPH a od 

6 000 000 Kč u veřejných zakázek na stavební práce.

Článek 6
Postup zadávání VZMR

1. I. kategorie do 100 tis. Kč bez DPH
Veřejnou zakázku na dodávky, služby a stavební práce, která nedosahuje hodnoty 100 000 Kč bez DPH, mohou

uskutečnit odbory přímým zadáním za cenu v místě a čase obvyklou. Je doporučeno provést poptávku 

minimálně třech subjektů - lze využít profil zadavatele.

Uzavřená smlouva či objednávka1 bude obsahovat systémové číslo veřejné zakázky z profilu zadavatele, taktéž i 

dodavatelem následně vystavená faktura.

Na profilu zadavatele bude publikováno do 15 dnů od uzavření smlouvy či objednávky odborem, který veřejnou 

zakázku zadal:

 V sekci veřejných dokumentů  
a) smlouvy nad 50 tis. Kč (včetně případných dodatků).
b) případně umístěna zpráva o posouzení nabídek (Příloha č. 3 této směrnice). 

 V sekci plnění smlouvy na základě VZ 
a) skutečně uhrazená částka plnění včetně data ukončení plnění.

V případě přímého zadání odpovídá za výběr vedoucí příslušného odboru, který veřejnou zakázku zadává - není 

stanovena doporučující komise.

2. II. kategorie od 100 tis. Kč bez DPH nedosahující 200 000 Kč bez DPH 
Veřejnou zakázku na dodávky, služby a stavební práce, která nedosahuje hodnoty 200 000 Kč bez DPH, mohou

uskutečnit odbory přímým zadáním za cenu v místě a čase obvyklou. Musí být provedena poptávka, na jejímž 

základě získá nabídky od minimálně třech subjektů. V případě, že nebudou získány 3 nabídky, rozhodne o dalším 

postupu, případném zadání náměstek, do jehož kompetence spadá předmět plnění VZ. 

Lze využít i profil zadavatele oslovením těchto tří vytipovaných subjektů.

Uzavřená smlouva či objednávka bude obsahovat systémové číslo veřejné zakázky z profilu zadavatele, a 

následně i dodavatelem vystavená faktura.

Na profilu zadavatele bude publikováno do 15 dnů od uzavření smlouvy či objednávky odborem, který veřejnou 

zakázku zadal:

 V sekci veřejných dokumentů  
a) smlouvy (včetně případných dodatků),
b) případně umístěna zpráva o posouzení nabídek (Příloha č. 3 této směrnice).

 V sekci plnění smlouvy na základě VZ 
a) bude uvedena skutečně uhrazená částka plnění včetně data ukončení plnění nejpozději do 30 dnů od 

ukončení plnění.
Za administrativní práce spojené s přípravou podkladů pro výběrové řízení odpovídá vedoucí příslušného odboru, 

který o vypsání veřejné zakázky požádal či veřejnou zakázku zadává.

V případě přímého zadání odpovídá za výběr dodavatele/zhotovitele vedoucí příslušného odboru, který veřejnou 

zakázku zadává - není stanovena doporučující komise.

3. III. kategorie od 200 tis. Kč bez DPH nedosahující 2 mil. Kč bez DPH, u stavebních prací 6 mil. Kč bez DPH
Veřejnou zakázku na dodávky, služby, která nedosahuje hodnoty 2 000 000 Kč bez DPH, respektive nedosahující 

6 000 000 Kč bez DPH u stavebních prací zadává za všechny odbory magistrátu odbor rozvoje - oddělení 

veřejných zakázek.

                                                          

1 týká se částek nad 50 tis. Kč bez DPH



3.1. Za administrativní práce spojené s přípravou podkladů pro výběrové řízení odpovídá vedoucí příslušného 
odboru, který o vypsání veřejné zakázky požádal.

3.2. V případě potřeby zadání veřejné zakázky vyplní vedoucí odboru, který o vypsání veřejné zakázky žádá, 
formulář „Popis veřejné zakázky“ sloužící zároveň jako Žádost o VZ (viz příloha č. 1 této směrnice), a předá jej 
na odbor rozvoje.  Podklady musí být předány prostřednictvím elektronické spisové služby v patřičném 
předstihu před požadovaným datem plnění veřejné zakázky. Pokud je to odůvodněno předmětem veřejné 
zakázky, může vedoucí příslušného odboru ke specifikaci předmětu veřejné zakázky využít odborného 
poradce.

3.3. Všechny veřejné zakázky malého rozsahu jsou zveřejňovány na profilu zadavatele.  Nabídka každého účastníka 
splňující podmínky zadavatele bude hodnocena.  Prostřednictvím elektronického nástroje budou přednostně 
oslovovány 
3 podnikatelské subjekty, které splňují předpoklady pro plnění veřejné zakázky a mají sídlo v Děčíně. 

3.4. Zadavatel přijme všechny nabídky doručené ve lhůtě pro podávání nabídek 
i od účastníků, kteří nebyli osloveni.

3.5. Poptávka musí být uveřejněna minimálně po dobu 11 dní. 
3.6. Zadávací podmínky musí obsahovat minimálně:

 název a druh zakázky,

 identifikační údaje zadavatele,

 předpokládanou hodnotu,

 způsob podání nabídky (je možná i kombinace přijímání nabídek v listinné i elektronické podobě. Volba 
způsobu podávání nabídek je závislá na předmětu plnění a je na zvážení žadatele o VZ a administrátora 
VZ),

 lhůtu pro podání nabídky,

 návrh smlouvy k vyplnění účastníkem včetně uvedení systémového, příp. evidenčního čísla VZ.
3.7. K termínu, kdy končí lhůta pro podání nabídek, svolá administrátor doporučující komisi, která nejprve posoudí 

kvalifikaci uchazečů a následně u uchazečů, kteří kvalifikaci splní, provede hodnocení nabídek. 
3.8. Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu může být kdykoliv zrušeno.
3.9. ZD musí být před zveřejněním odsouhlasena vedoucím příslušného odboru, který 

o vypsání zakázky požádal.
3.10. K podpisu ZD včetně smluv (objednávek) je oprávněna primátorka města. Podpisem je opatřena listinná 

podoba i elektronická verze dokumentace. 
3.11. ZD od 2 mil. Kč bez DPH musí být předložena radě města ke schválení.  
3.12. Ve lhůtě do 30 pracovních dní bude na profilu zadavatele zveřejněno: 

Sekce veřejných dokumentů:

a) smlouva (včetně případných dodatků),
b) zpráva o posouzení nabídek (Příloha č. 3 této směrnice).
Sekce plnění smlouvy na základě VZ: 

a) bude uvedena skutečně uhrazená částka plnění včetně data ukončení plnění nejpozději do 30 dnů od 
ukončení plnění.

3.13. Pokud je to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, může být k posouzení 
a hodnocení nabídek přizván odborný poradce.

4. IV. kategorie – podlimitní a nadlimitní VZ
Jsou zadávány dle platného znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

4.1. Za přípravu podkladů pro výběrové řízení odpovídá vedoucí příslušného odboru, který o vypsání veřejné 
zakázky požádal.

4.2. V případě potřeby zadání veřejné zakázky vyplní vedoucí odboru, který o vypsání veřejné zakázky žádá, 
formulář „Popis veřejné zakázky“ sloužící zároveň jako Žádost o VZ (viz příloha č. 1 této směrnice) a předá jej 
na odbor rozvoje.  Podklady musí být předány prostřednictvím elektronické spisové služby v patřičném 
předstihu před požadovaným datem plnění veřejné zakázky. Pokud je to odůvodněno předmětem veřejné 
zakázky, může vedoucí příslušného odboru ke specifikaci předmětu veřejné zakázky využít odborného 
poradce.

4.3. ZD je vždy předkládána radě města ke schválení. 
4.4. Nabídky budou podávány elektronicky.
4.5. Pověřenou osobou k podpisu zadávací dokumentace včetně smluv na realizaci zakázky je primátorka. 

Podpisem je opatřena listinná podoba i elektronická verze dokumentace.



4.6. Radě města je předkládána zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, na základě závěru této zprávy budou dle 
zvážení rady města zadávány veřejné zakázky vítěznému účastníkovi či vyřazovány nabídky, které nesplnily 
podmínky.

4.7. Veškeré úkony se řídí platným zákonem o zadávání veřejných zakázek včetně příslušných prováděcích 
předpisů.

4.8. Uzavírané dodatky či změny smluv k VZ této kategorie musí být vždy projednány s příslušným administrátorem 
veřejné zakázky. V případě možné změny smlouvy je tato změna včetně dodatku ke smlouvě, předkládána 
odborem rozvoje do jednání rady města s odůvodněním příslušného odboru.

4.9. V sekci plnění smlouvy na základě VZ na profilu zadavatele musí být uvedena skutečně uhrazená částka plnění 
včetně data ukončení plnění.2

Článek 7
Výjimky z obecného postupu

1) Nedodržení postupu dle čl. 6 bod 1 až 3) lze uplatnit u VZMR v případech:
a) neodkladných opatření k řešení mimořádných událostí a krizových situací, 
b) potřeby urychleného čerpání dotací ve zkráceném režimu,
c) pořízení SW, pokud tento SW musí být kompatibilní s již používaným a je pořizován za cenu v místě a čase 

obvyklou, 
d) v ostatních mimořádných případech hodných zvláštního zřetele.

2) Nedodržení postupu dle čl. 6 bod 4) lze uplatnit, pokud se na předmět veřejné zakázky vztahuje některá z výjimek 
uvedených v § 29 ZZVZ.

3) Výjimky uvedené v odst. 1) a 2) tohoto článku musí být vždy projednány v radě města, 
a to i dodatečně formou informace s konkrétním zdůvodněním.

4) Výjimky včetně všech podkladů budou předloženy do nejbližšího zasedání zastupitelstva města jako informativní 
materiál. 

5) Návrh na schválení výjimky dle odst. 1) tohoto článku předkládá radě města odbor, který by o VZ požádal nebo 
odbor, který metodicky vede příspěvkovou organizaci zřízenou městem.

6) Návrh na schválení výjimky dle odst. 2) tohoto článku předkládá do jednání rady města OVZ na základě žádosti 
příslušného odboru.

7) V případě zadání organizování veřejné zakázky externí dodavatelské firmě musí tento postup předem schválit rada 
města.

8) VZMR  zadané na výjimku budou zveřejněny na profilu zadavatele.

Systémové číslo veřejné zakázky z profilu zadavatele bude obsahovat uzavřená smlouva, objednávka a následně i 

dodavatelem vystavené faktury.

V sekci veřejných dokumentů bude: 

a) publikována smlouva (včetně dodatků),
b) umístěn záznam o posouzení nabídek, příp. zpráva obsahující mimo jiné identifikační údaje oslovených 

subjektů.
Uveřejnění na profilu zadavatele provede do 15 dnů od uzavření smlouvy či objednávky odbor, který veřejnou 

zakázku zadal.

Do sekce plnění smlouvy na základě VZ na profilu zadavatele bude uvedena skutečně uhrazená částka plnění 

včetně data ukončení plnění.

Článek 8
Rámcové dohody

1) V případě rámcových dohod musí být jednotlivé objednávky zasílány dodavatelům prostřednictvím profilu 
zadavatele a ke konci každého čtvrtletí provede příslušný odbor, kde je VZ realizována kontrolu odeslaných a 
vyfakturovaných objednávek tak, aby administrátor VZ mohl učinit kroky navazující v souladu s ZZVZ (zveřejnění 
ve Věstníku veřejných zakázek). 

                                                          

2 V případě průběžného plnění sdělí odbor do 28.2.částku, která byla uhrazena za plnění VZ v předchozím roce.



2) V případě objednávek v rámci těchto minitendrů bude provedeno z EZAKU i odeslání do ISRS – odborem, který 
vystavuje objednávku. Do evidence smluv úřadu bude OVZ informativně jednou za čtvrtletí zadán přehled 
objednávek, který bude shodný s formulářem odesílaným do Věstníku veřejných zakázek.

Článek 9
Povinnosti jednotlivých odborů a monitoring veřejných zakázek

1) Veškerá potřebná evidence všech veřejných zakázek je vedena na profilu zadavatele 
(E-ZAK). 

2) Jednotlivé odbory poskytují odboru rozvoje součinnost při provádění monitoringu, a to nejpozději vždy do 18.1. a 
18.7. každého roku. Pracovník zodpovídající za předmět plnění uvede u realizované veřejné zakázky hodnocení 
dodavatele včetně vysvětlení tohoto hodnocení.

3) Tato evidence bude vždy za příslušné pololetí roku předkládána prostřednictvím OVZ radě města jako informativní 
zpráva a bude zveřejňována na internetových stránkách statutárního města Děčín. 
Na intranetových stránkách bude uvedena tato evidence včetně hodnocení kvality plnění veřejných zakázek 

jednotlivými dodavateli. 

4) V případě ukončení plnění smlouvy příslušný odbor předá OVZ informaci o datu ukončení plnění a skutečnou výši 
uhrazených nákladů, a to nejpozději do 20 dnů od ukončení plnění.

5) V případě průběžného plnění sdělí příslušný odbor administrátorovi VZ do 28.2. částku3, která byla uhrazena za 
plnění VZ v předchozím roce.

6) Každý odbor je povinen v případě uzavírání smluv, dodatků ke smlouvám, objednávek 
u veřejných zakázek kategorie I. a II. tyto publikovat na profilu zadavatele u dané veřejné zakázky s uvedením data 
uzavření a v podobě, která bude zasílána do ISRS (ve strojově čitelném kódu bez podpisů a razítek).

7) Žadatel o VZ je povinen pro dodatečné dotazy účastníků vypracovat podklady související s předmětem plnění 
v termínu určeném administrátorem veřejné zakázky.

Článek 12
Ostatní a závěrečná ustanovení

1) Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro výzvy z dotačních programů se řídí přednostně závaznými postupy 
pro zadávání zakázek příslušného poskytovatele dotace 
a přiměřeně touto směrnicí.

2) Za správnost a aktualizaci této směrnice odpovídá odbor rozvoje magistrátu.
3) Ruší se Směrnice č. 5 - 7 k pořizování služeb, materiálu a majetku města, vydaná Radou města Děčín dne 13.6.2017 

usnesením č. RM 17 11 36 05.
4) Tuto Směrnici vydala rada města dne 13.6.2017 usnesením č. RM 17 11 36 05 a nabývá účinnosti dne 1.7.2017. 

…………………………………………… ………………………………..

   Jaroslav Hrouda                   Ing. Jaromír Zajíček, MPA

        primátor                       tajemník magistrátu

                                                          

3 částka bude uvedena v členění v Kč bez DPH a v Kč včetně DPH.





MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 25. 4. 2019 ZM 19 04 04 15

Název:
Objekt Vila Tereza, Mírové náměstí 242/4, Děčín IV - kontrola nakládání s majetkem města

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo na základě § 82 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (dále jen 
zákon) předložený návrh zastupitele Otto Chmelíka, týkající se kontroly hospodárného a efektivního nakládání 
s majetkem města Děčína a 

souhlasí

s provedením kontroly nájemních smluv a stanovení výše nájemného vybrané nemovitosti Mírové náměstí 
242/4, Děčín IV ve vlastnictví Města Děčína na pozemku p.č. 1013, k.ú. Podmokly, zapsané na LV 10001 a 

ukládá

Finančnímu výboru v souladu s § 119, odst. 2 a) zákona zahájit kontrolu hospodaření s majetkem města u 
výše uvedené nemovitosti a Kontrolnímu výboru v souladu s § 119, odst. 3 b a 3 c) prověřit, zda nastavení 
parametrů nájemních smluv bytových i nebytových prostor u téže nemovitosti, podle kterých se nájmy 
uskutečňují, nejsou pro město nevýhodné, a to s termínem do 31. 5. 2019, aby mohly být zápisy o provedené 
kontrole obou výborů předloženy do termínu konání řádného zastupitelstva města Děčín v červnu tohoto roku.

Stanovisko RM:
Rada města na svém zasedání dne 26.3.2019 projednala na základě § 82 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění (dále jen zákon) předložený návrh zastupitele Mgr. Otto Chmelíka, zařazení bodu programu 
do jednání zastupitelstva města Děčín dne 25.04.2019, týkající se kontroly hospodárného a efektivního 
nakládání s majetkem města Děčína a po úpravě usnesením č. RM 19 06 37 28 doporučuje zastupitelstvu 
města zařadit bod do programu jednání zastupitelstva města Děčín dne 25.04.2019 s názvem „Objekt Vila 
Tereza, Mírové náměstí 242/4, Děčín IV – kontrola nakládání s majetkem města“. 

Cena: 0,00
Návrh postupu:          



Důvodová zpráva:
Objekt Vila Tereza na Mírovém náměstí chápeme jako příklad nemovitosti vlastněné a pronajímané městem 
Děčínem s prostory bytovými i nebytovými, navíc s jedním nestandardním nájemním vztahem. Při zběžné 
kontrole jednotlivých smluv o nájmu bytových a nebytových prostor v tomto objektu vyvstaly otázky, zda město 
se svým majetkem nakládá jako dobrý hospodář, tj. ekonomicky výhodně a efektivně. Příkladem je Smlouva o 
nájmu nebytových prostor SNP č. 39/94 ze dne 2. 12. 1994, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu, jíž se 
nájemci odpouští nájemné za vloženou investici až do roku 2062. Rovněž ostatní nájemní smlouvy, resp. 
dodatky ke smlouvám, vyvolávají otázky, zda se město stará o svůj majetek s péčí řádného hospodáře. 
Doporučujeme proto hospodaření města v této nemovitosti prověřit kompetentními orgány města, kterými jsou 
finanční a kontrolní výbor zastupitelstva. V souvislosti s výše uvedeným je nezbytné prověřit nájemní smlouvy 
k jednotlivým bytovým jednotkám, a to především jakým klíčem je určován nájem na dobu určitou či neurčitou, 
proč chybí ve smlouvách výměra, když dle sdělení odboru OMH je nájem stanoven dle započitatelné plochy a 
sazby za 1 m2. Navíc výše sazby by se měla odvíjet od období, ve kterém byla nájemní smlouva uzavírána a 
pokud smlouva na dobu určitou je prodloužena dodatkem, měl by tento dodatek reflektovat nové aktuální 
podmínky. U nebytového prostoru je potřeba zkontrolovat zda investice nájemce plynoucí z nájemní smlouvy 
byla vynaložena skutečně účelně a dostatečně, když pronajímatel - město - přistoupilo na oplátku k tak 
velkorysé nabídce, a to prominutí nájemného nájemci za jeho počáteční investici až do roku 2062. Je nutné 
prověřit lhůtu stanovenou odst. IV smlouvy, po kterou nemá nájemce platit nájemné. Dále je třeba prověřit 
plnění odst. VII. smlouvy, který se týká zřízení podnájmu ve prospěch nájemce. Z veřejně dostupného webu je 
k listopadu 2018 doložitelná nabídka nebytových prostor v této nemovitosti využívaných nájemcem za cenu 20 
000 Kč/měsíc za polovinu v současnosti užívané plochy nájemcem. Je důležité také zmínit, že stávající výše 
nájemného ani zdaleka neodpovídá tržnímu nájemnému, ať už za bytový či nebytový prostor, v centru města 
Děčína. V příloze č. 2 tohoto materiálu je pro ilustraci uveden seznam pronajímaných prostor s předmětem 
nájmu a aktuální výší nájemného. V případě, že by finanční a kontrolní výbor dospěl ke zjištěním, která budou 
vyžadovat nápravu, doporučujeme, aby byla obdobná kontrola provedena i u dalších městských nemovitostí. 

Vyjádření:

Příloha: žádost_an.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 17.4.2019 10:13 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 17.4.2019 10:29 podepsáno

























MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 25. 4. 2019 ZM 19 04 05 01

Název:
Část pozemku p.č. 3052 k.ú. Děčín - zrušení předkupního práva

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města návrh na zrušení předkupního práva na část pozemku p.č. 3052 k.ú. Děčín
schvaluje

zrušení předkupního práva k části pozemku p.č. 3052 k.ú. Děčín, o výměře cca 23 m2 (dle GP, který bude 
vyhotoven), pozemek nyní ve vlastnictví pana ******.

Stanovisko RM:
Rada města dne 09.04.2019 projednala a usnesením č. RM 19 07 37 25 doporučila ZM schválit.

Cena:      
Návrh postupu: RM doporučila



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
- žadatel v roce 2015 koupil z majetku města pozemek p.č. 3052 k.ú. Děčín o výměře 989 m2 včetně stavby 
opěrné zdi kupní smlouvou č. 2015-0575/OMH včetně dodatku č. 1, který upravoval dobu předkupního práva; 
- v kupní smlouvě v čl. VII je zřízeno předkupní právo k převáděné nemovitosti ve prospěch prodávajícího na 
dobu 5 let ode dne, kdy smlouva nabude účinnosti; 
- v současné době žadatel řeší majetkoprávní vypořádání nemovitosti p.č. 3051 jehož součástí je stavba čp. 
361 ul. Kamenická, k.ú. Děčín se svými spoluvlastníky; 
- bylo zjištěno, že spoluvlastníci užívají cca 23 m2 pozemku p.č. 3052 k.ú. Děčín jako jedinný přístup ke své 
části nemovitosti; 
- pro zdárné majetkoprávní vypořádání je nutné oddělit uvedenou část z pozemku a prodat spoluvlastníkům. 
Žadatel v roce 2015 koupil z majetku města pozemek p.č. 3052 k.ú. Děčín včetně stavby opěrné zdi kupní 
smlouvou č. 2015-0575/OMH včetně dodatku č. 1, a to na základě usnesení zastupitelstva města č. ZM 11 03 
09 22 ze dne 24.03.2011, právní účinky vkladu práva ke dni 14.12.2015. 

Tento pozemek užíval na základě nájemní smlouvy jako zázemí k RD na p.č. 3051 k.ú. Děčín. Dům odkoupil 
žadatel spolu s uživateli druhé poloviny domu od původního vlastníka ČD a.s. do svého spoluvlastnictví.

V současné době řeší žadatel majetkoprávní vypořádání uvedené nemovitosti tak, aby každý spoluvlastník 
vlastnil svou bytovou jednotku a ve společném vlastnictví měli pouze společné části domu. Při tomto jednání 
se spoluvlastníky vyšlo najevo, že spoluvlastníci užívají malou část pozemku p.č. 3052 k.ú. Děčín o výměře 
cca 23 m2 jako jediný přístup ke své části nemovitosti. Souhlasili tedy s majetkoprávním vypořádáním za 
podmínky, že dojde i k narovnání vztahu k pozemku. 

Vzhledem k tomu, že žadatel pozemek odkoupil z majetku města s věcným právem - předkupním právem, 
požádal o zrušení předkupního práva k právě uváděné části pozemku. Po schválení zrušení předkupního 
práva k části pozemku zajistí vyhotovení geometrického plánu pro oddělení požadované části. 

OMH doporučuje vyhovět žádosti, nejedná se o zásadní část pozemku a ani se nejedná o část pozemku, 
která by navazovala na stavbu opěrné zdi. Dne 14.12.2019 uplynou již 4 roky tohoto předkupního práva. Po 
schválení zrušení předkupního práva a po vypracování geometrického plánu pro oddělení části pozemku, 
zajistí OMH zrušení předkupního práva k části pozemku v KN.

Vyjádření:

Příloha: zadost_3052_an.pdf Komentář:          

Příloha: 3052_popis.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 15.4.2019 08:33 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 15.4.2019 08:41 podepsáno
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DoSlo: 20.03.2019 v 10:16:35 
MDC732500/2019

Odbor

č.j.:
Č.dop.:
Listů: 1 Příloh: 1
Druh: situace

Jméno a adresa žadatele(ú), datum narození: Žpnic.

........

MDC47881825

V případě, že záměrem je koupě nemovitostí do tzv. společného jmění manželů—nutno uvést oba z manželů

Číslo telefonu:

E-mail:

Statutární město Děčín 
pod adresou:
Magistrát města Děčín
Odbor místního hospodářství-oddělení nakládání s majetkem města 
Mírové náměstí 1175/5 
405 38 Děčín IV

V Děčíně dne

Žádost o zrušení předkupního práva k nemovitosti - části

pare. číslo (v případě části pozemku uvést přibližnou výměru)....3052 - část o výměře cca 23 m2

v katastrálním území...Děčín 

Zdůvodnění:

V roce 2015 jsem od města koupil pozemek p.č. 3052 k.ú. Děčín včetně stavby opěrné zdi kupní 
smlouvou č. 2015-0575/OMH včetně dodatku č. 1 ke kupní smlouvě.

Podmínkou kupní smlouvy bylo zřízení předkupního práva pro město na dobu 5 let.

Vzhledem k tomu, že v současné době řeším se spoluvlastníky domu čp. 361/5 Kamenická ul. rozděleni 
domu na jednotky a součástí by mělo být i vypořádání pozemků pro přístup k jednotlivým částem domu, 
dovoluji si požádat o zrušení předkupního práva k části pozemku p.č. 3052 označeného v přiloženém 
snímku z mapy. Jedná se o cca 23 m2, které jsou přímo navazující na část pozemku p.č. 3051, který bude 
předmětem déíení a tvoří přístup do části domu užívané mými spoluviastníky,

Děkuji za vstřícné jednání a jsme s pozdravem

Prohlašuji:
- že v případě odstoupení od koupi nemovitosti se zavazuji, že uhradím paušální částku ve výši 

3000,- Kč Jako náhradu za výdaje spojené s projednáváním prodeje předmětné nemovitosti;
- že Jsem se před podáním žádosti o prodej pozemku seznámil(a) se zásadami nazvanými „Postup 

a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví Statutárního města Děčín" a 
podmínky v těchto zásadách uvedené přijímám.

- že nemám vůči Statutárnímu městu Děčín žádné neuhrazené závazky plynoucí ze samosprávy ani 
nedoplatky na pokutách a místních poplatcích.



- že souhlasím s prověřením této skutečností v jednotlivých databázích města, a zprošťuji pověřené 
pracovníky mlčenlivosti podle § 52 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 
předpisů, ve věci projednání mé záležitosti v orgánech města.

Poučení:
Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem řádného projednání a rozhodnuti věci 
v příslušných orgánech města, tj. v radě města, zastupitelstvu města a finančním výboru a případném 
uzavření smlouvy. Doba zpracování osobních údajů nepřekročí 15 let.

Podpis žadatele(ů):

Přílohy:
snímek katastrální mapy se zákresem pozemku, příp. Jeho části
výpis z obchodního rejstříku - pokud žadatelem je právnická osoba, kopie živnostenského listu, aj.



:«

roeorovG

Kotastrálni úrod pro Ústecký kroj.

Platnost k 31.8.2005,15:33:Kotostrúlni procovišté Oéčin
Děčín Děčín

Podpis

/Hopový list t.KoU území Méřitkc ČísloDÉCÍN 8-2/HDěčín
■/?^'5/47r

KOPIE KATASTRÁLNÍ MAPY Razítko

Vyhotovil One

klopfštoková Hana 3!. 8.2005





MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 25. 4. 2019 ZM 19 04 05 02

Název:
Směna pozemků v k. ú. Krásný Studenec - záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu pozemků v k. ú. Krásný Studenec a
zveřejňuje

záměr města směnit:

- do majetku města části pozemků p.č. 1399 a p.č. 1397 (nově dle GP č. 588-113/2018 ozn. jako p. č. 1399/2 
o výměře 14 m2 a p. č. 1397/2 o výměře 9 m2) vše k. ú. Krásný Studenec a 

- z majetku města pozemek p. č. 895 o výměře 713 m2 k. ú. Krásný Studenec.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 26.3.2019 návrh na směnu pozemků v k. ú. Krásný Studenec a usnesením č. RM 
19 06 37 16 doporučila zastupitelstvu města směnit:

- do majetku města části pozemků p.č. 1399 a p.č. 1397 (nově dle GP č. 588-113/2018 ozn. jako p. č. 1399/2 
o výměře 14 m2 a p. č. 1397/2 o výměře 9 m2) vše k. ú. Krásný Studenec a 

- z majetku města pozemek p. č. 895 o výměře 713 m2 k. ú. Krásný Studenec.

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



Důvodová zpráva:

Rekapitulace:

- statutární město Děčín realizovalo akci opravu cesty „Lesní cesta Chmelník“, ke kolaudačnímu řízení byl 
vyhotoven geometrický plán pro zaměření této cesty; 

- zaměřením bylo zjištěno, že část cesty je umístěna na pozemku p. č. 1397 a p. č. 1399 k. ú. Krásný 
Studenec, ve vlastnictví soukromé osoby; 

- OMH obdržel žádost vlastníka dotčených pozemků o směnu pozemků za pozemek p. č. 895 k. ú. Krásný 
Studenec – směna pozemků bude provedena s finančním dorovnáním; 

- OMH zajistil stanoviska dotčených odborů na požadovaný pozemek p. č. 895 k. ú. Krásný Studenec, v 
katastru nemovitostí veden jako zahrada; 

- zaměřením bylo dále zjištěno, že část cesty je umístěna do pozemku p. č. 1412/3 k. ú. Krásný Studenec ve 
vlastnictví Lesů ČR s. p., směna bude zařazena do probíhající směny mezi statutárním městem Děčín a Lesy 
ČR, s. p.

Poznámka: 

OR - nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OSU - oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji pozemku p.č. 895 v 
katastrálním území Krásný Studenec. 
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 nezastavěném území a je součástí zóny ZPF – zóna 
zemědělských kultur. S prodejem souhlasíme. 
Funkční využití ZPF zóny dle čl. 8 odst. 2 písm. b vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín. Zahrnuje zemědělský půdní fond na území města. 
Přípustné: produkční zemědělská výroba (orná půda, trvalé travní porosty, sady, zahrady, zahradnictví, 
školkařství), účelové stavby sloužící pro využití pozemků, nadřazené trasy technické infrastruktury, 
komunikační síť s převahou účelových komunikací, turistické cesty a vyhlídky, cykloturistika, opatření pro 
zachování průchodnosti krajiny, obnova stabilizačních a protierozních opatření (strukturní zeleň, meze) v 
rámci soukromých pozemkových úprav, ne-lesní ekosystémy, doprovodná a strukturní zeleň, vodní toky a 
plochy, přístupové komunikace. 
Výjimečně přípustné: zahrádkářské osady. 
Nepřípustné: nesouvisející činnost s využitím pozemků zemědělského půdního fondu. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1+ podkroví intenzita zastavění pozemku v %: u stávajících 
zahrádkářských osad max. 25 m2, u ostatních zohlednit speciální charakter. Poznámka: Pro informaci 
uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do plochy ZN – zeleň 
nezastavitelných soukromých zahrad. 

OZP nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji p.p.č. 895 v k.ú. Krásný Studenec. Upozorňujeme 
na skutečnost, že pokud dojde v rámci úprav pozemku ke kácení zeleně, je třeba postupovat v souladu s 
platnými právními předpisy a požádat o povolení příslušný orgán ochrany přírody. Toto vyjádření nenahrazuje 
rozhodnutí příslušného orgánu ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v 
platném znění. 

OKD - nemá námitek k prodeji pozemku p. č. 895 k. ú. Krásný Studenec. 

OMH – místním šetřením bylo zjištěno, že pozemek p. č. 895 k. ú. Krásný Studenec je zanedbaný a zarostlý 
letitým náletem, s prodej souhlasíme. 
Statutární město Děčín realizovalo v roce 2018 akci oprava „Lesní cesta Chmelník“. Ke kolaudačnímu řízení 



byl vyhotoven geometrický plán, při kterém bylo zjištěno, že část cesty se nachází na pozemcích ve vlastnictví 
jiných osob. 
OMH oslovil vlastníky dotčených částí pozemků, kteří souhlasili s majetkoprávním vypořádáním formou 
směny. Dle sdělení vlastníka pozemků p. č. 1397 a p. č. 1399 k. ú. Krásný Studenec je ochoten směnit části 
pozemků za pozemek p. č. 895 k. ú. Krásný Studenec, který sousedí s pozemkem p. č. 927/1 k. ú. Krásný 
Studenec, který je ve vlastnictví jeho rodiny.

Jedná se o směnu částí pozemků v k. ú. Krásný Studenec 
- p. č. 1397 – část o výměře 9 m2 – trvalý travní porost – do majetku města 
- p. č. 1399 – část o výměře 14 m2 – trvalý travní porost – do majetku města 
- p. č. 895 – o výměře 713 m2 – zahrada – z majetku města

Cena pozemku p. č. 895 k. ú. Krásný Studenec dle „Zásad“ 
II. pásmo – 1.000,00 Kč/m2 x koef. 0,3 – zahrada, tj. 300,00 Kč/m2

Nájemní smlouva 0 

Účel dle žádosti: majetkoprávní nesoulad 

Žadatel – vlastník pozemku: ******

Vyjádření:

OR OSU OZP OKD OMH                   
A A A A A                   

Vysvětlivky:

Příloha: KM smena LCCH 
zakres.pdf Komentář:          

Příloha: KM 895-113 zakres.pdf Komentář:          

Příloha: ANO GP - LCCH.pdf Komentář:          

Příloha: situace stavby LCCH.pdf Komentář:          

Příloha: Foto 895-113 letecka.pdf Komentář:          

Příloha: Foto 895-113 zakres.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 15.4.2019 13:21 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 15.4.2019 15:39 podepsáno

















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 25. 4. 2019 ZM 19 04 05 03

Název:
Prodej pozemků k.ú. Bělá u Děčína – záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Bělá u Děčína a 
zveřejňuje

záměr města prodat pozemek p.č. 1292 o vým. 31 m2 a části pozemku p.č. 1291 o vým. dle GP, který bude 
vyhotoven, v k.ú. Bělá u Děčína.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 9. 4. 2019 návrh na prodej pozemků v k.ú. Bělá u Děčína a 
usnesením č. RM 19 07 37 15 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p.č. 
1292 o vým. 31 m2 a části pozemku p.č. 1291 o vým. dle GP, který bude vyhotoven, v k.ú. Bělá u Děčína. 

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



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- žádost Povodí Ohře, s.p., Terezín o prodej pozemků, které tvoří koryto Bělského potoka;

- část koryta potoka je v terénu situována jinak, než je vyznačeno v katastrální mapě a potok protéká přes 
soukromý pozemek a pod stavbou rodinného domu č.p. 67, v tomto místě bude pozemek p.č. 1291 rozdělen; 

- vyhotoveným geometrickým plánem budou současně uvedeny do souladu hranice pozemku v katastrální 
mapě se skutečným stavem v terénu. 

Vyjádření:
OR – nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.

OSU – odd. územního rozhodování, památkové péče a speciální stavební úřad nemá námitek k prodeji 
pozemku p. č. 1292 a části pozemku 1291 (cca 680 m²). Pozemky tvoří koryto Bělského potoka.
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že pozemek p.č. 1291 se dle platné územně plánovací 
dokumentace města Děčín nachází z části v zastavěném a z části v nezastavěném území a pozemek p.č. 
1292 se nachází v nezastavěném území. Pozemek p.č. 1291 v zastavěném území prochází zónami: SM – 
smíšená městská zóna, BV – smíšená zóna s RD venkovského typu, NV – zóna nerušící výroby a výrobních 
služeb, v nezastavěném území náleží zóně ZPF – zóna zemědělských kultur. Pozemek p.č. 1292 je součástí 
zóny ZPF – zóna zemědělských kultur. Vymezený vodní tok je v souladu s regulativy stanovenými jednotlivými 
zónami. S prodejem souhlasíme.
Poznámka: pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí celý pozemek p.č. 
1291 k.ú. Bělá u Děčína do zastavěného území do ploch SV – plocha smíšená obytná vesnická, zastavitelné 
plochy SV, VL – průmyslová výroba a sklady – lehký průmysl, O – plocha občanského vybavení. Pozemek p.č. 
1292 k.ú. Bělá u Děčína je zařazen také do zastavěného území do plochy SV – plocha smíšená obytná.

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji části pozemku p.č. 1291 a pozemku p.č. 1292 v 
k.ú. Bělá u Děčína. Jedná se o prodej pozemků tvořících koryto Bělského potoka a žadatel je správcem toku. 

OMH – eviduje žádost Povodí Ohře, s.p., Terezín o prodej pozemků, které tvoří koryto Bělského potoka, který 
je v jejich správě. Část koryta potoka je v terénu situována jinak, než je vyznačeno v katastrální mapě a potok 
protéká přes soukromý pozemek a pod stavbou rodinného domu č.p. 67, v tomto místě bude pozemek p.č. 
1291 rozdělen. Vyhotoveným geometrickým plánem budou současně uvedeny do souladu hranice pozemku v 
katastrální mapě se skutečným stavem v terénu. Část pozemku p.č. 1291, která tvoří pomyslné koryto potoka 
podél domu č.p. 67 na pozemku st.p.č. 33, bude nabízena k prodeji vlastníkovi tohoto pozemku – zarovnání 
hranic. 

Jedná se o prodej p.č. 1292 o vým. 31 m2 a částí pozemku p.č. 1291 v k.ú. Bělá u Děčína.

Cena pozemku: jedná se o organizační složku státu, prodej bude realizován za cenu dle znaleckého posudku 
pro stanovení ceny obvyklé.

Nájemní smlouva: 0

Účel dle žádosti: vypořádání majetkoprávního nesouladu – koryto vodního toku ve správě žadatele

Žadatel: Povodní Ohře, s.p., Pražská 319, Terezín

Závazky a pohledávky vůči městu: 0 

Vyjádření:

OR OSU OZP OMH                            
A A A A                            

Vysvětlivky:



Příloha: 1291 povodi zad 
anonym.pdf Komentář:          

Příloha: 1291 bela km.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 15.4.2019 13:23 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 15.4.2019 15:40 podepsáno











MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 25. 4. 2019 ZM 19 04 05 04

Název:
Prodej části pozemku p. č. 781/1 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. 781/1 k. ú. Boletice nad Labem, o výměře dle geometrického plánu, 
který bude vyhotoven.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 9.4.2019 návrh na prodej části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a usnesením 
č. RM 19 07 37 14 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 781/1 k. 
ú. Boletice nad Labem, o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.

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



Důvodová zpráva:

Rekapitulace:

- OMH obdržel žádost o prodej části pozemku p. č. 183/1 (ul. Spojenců) k. ú. Boletice nad Labem o výměře 
cca 20 m2; 

- žadatel společnost ČEZ Distribuce a. s., zažádal o část pozemku p. č. 183/1 k. ú. Boletice nad Labem za 
účelem výstavby nové kioskové trafostanice; 

- dle sdělení žadatele je stávající stožárová trafostanice DC 1323 v ul. Spojenců již nevyhovující, z tohoto 
důvodů zažádal o výše uvedenou část pozemku, která je pro stavbu vhodná; 

- výše uvedený pozemek je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha; 

- rada města se touto problematikou zabývala na svém zasedání dne 4.9.2018 a odložila s tím, že OMH 
prověří, zda dle územního plánu je část pozemku p. č. 183/1 k. ú. Boletice nad Labem určený pro výstavbu 
obytného domu; 

- dle sdělení OSU se část pozemku p. č. 183/1 k. ú. Boletice nad Labem mezi objekty na st. p. č. 184/2 a st. p. 
č. 185 k. ú. Boletice nad Labem nachází v zastavěném území a je součástí zóny SM – smíšená městská 
zóna, je vhodná k výstavbě bytového domu – umístění trafostanice (a její ochranné pásmo) by znemožnilo 
výstavbu bytového domu; 

- dne 2.11.2018 bylo uskutečněno místní šetření se zástupcem společnosti ČEZ Distribuce, kde se OMH 
dohodl o možné změně umístění budoucí stavby trafostanice, následně OMH obdržel nové žádosti (2 
varianty) – Varianta 1 – preferovaná – část pozemku p. č. 183/1 k. ú. Boletice nad Labem (městský park), 
Varianta 2 (nepreferovaná) - část pozemku p. č. 781/1 k. ú. Boletice nad Labem (areál základní školy); 

- dle sdělení žadatele, jako náhradu za ul Spojenců, preferují variantu č. 1 (pozemek p. č. 183/1) – městský 
park, z důvodu zvýšení spolehlivosti dodávek el. energie v oblasti Boletice nad Labem, je nutné provést 
demontáž stávajícího nadzemního vedení (stožárová trafostanice ul. Spojenců) a provést náhradu za 
kabelové vedení v zemi; 

- rada města se touto problematikou opětovně zabývala na svém zasedání dne 29.1.2019 a odložila s tím, že 
OMH bude jednat s ředitelem ZŠ Boletice n. L. a se společností ČEZ Distribuce, a. s., o nejvhodnějším 
umístění kioskové trafostanice na pozemku školy; 

nové skutečnosti: 

- dne 18.3.2019 se sešli zástupci města OMH, ZŠ Boletice nad Labem a ČEZ Distribuce a.s. a shodli se na 
umístění trafostanice v areálu školy, s tím, že obslužnost bude zajištěna z ul. Míru. (mimo areál školy) – blíže 
viz. záznam.

OR – nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OSU - oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji části pozemku parc. č. 
183/1 nebo části pozemku parc. č. 781/1 v katastrálním území Boletice nad Labem, za účelem výstavby 
trafostanice. 
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. 183/1 k.ú. 
Boletice nad Labem se dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území 
a je součástí stávající plochy veřejné zeleně v zóně SM – smíšená městská zóna. Pozemek p.č. 781/1 k.ú. 
Boletice nad Labem je součástí stávající plochy občanského vybavení v zóně OV - objekty a areály 
občanského vybavení v rámci celého území města. K oběma variantám (A, B) nemáme připomínek. S 
prodejem částí pozemků p.č. 183/1 a 781/1 k.ú. Boletice nad Labem za účelem umístění trafostanice 
souhlasíme. 



Funkční využití SM zóny dle čl. 8 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín: 
Přípustné: trvalé bydlení v městských i bytových domech, individuální trvalé bydlení, zařízení obchodu, 
veřejného stravování, školství, tělovýchovné areály, vybavenost celoměstského a lokálního charakteru 
(zdravotní a sociální, kulturní, církevní, ubytování), odpovídající komunikační síť (hlavní ulice s charakterem 
městské třídy), MHD, parkovací plochy, zeleň liniová i plošná, nezbytná technická infrastruktura, 
Výjimečně přípustné: nerušící provozy drobné výroby a služeb, garáže, čerpací stanice PHM, 
Nepřípustné: areály výroby, skladů, dopravních zařízení a rušících výrobních služeb. 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 
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 a síť MHD, odstavné a parkovací plochy, 
veřejné WC, zeleň liniová i 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. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 2 - 4 intenzita zastavění pozemku v %: 50 – 70 
Poznámka: 
Pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí pozemek p.č. 183/1 k.ú. Boletice 
nad Labem do plochy PZ.1 – park, historická zahrada a pozemek p.č. 781/1 k.ú. Boletice nad Labem do 
plochy O – plocha občanského vybavení. 

OZP - nedoporučuje z hlediska životního prostředí prodej části p.p.č. 183/1 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Boletice 
nad Labem (tedy variantu „V1“) za účelem vybudování nové trafostanice, vzhledem k umístění trafostanice do 
prostor veřejné městské zeleně. S variantou „V2“, tj. situováním trafostanice na p.p.č.781/1 v k.ú. Boletice nad 
Labem souhlasíme. 

OSK – po projednání s ředitelem ZŠ Míru, se připojuje ke stanovisku ředitele a souhlasí s prodejem části 
pozemku p. č. 781/1 (ul. Míru – areál ZŠ) pro výstavbu trafostanice dle podmínek, které byly dohodnuty na 
jednání dne 18. 3. 2019 za účasti OMH, zástupců společnosti ČEZ Distribuce a.s a ředitelem ZŠ Míru Mgr. 
Jaroslavem Hauzírkem. 

OKD - umístění trafostanice na pozemku č. 183/1 k.ú. Boletice nad Labem, ul. Vítězství. Pozemek p.č. 183/1 
k.ú. Boletice je veřejná zeleň (park). Umístění trafostanice do tohoto prostoru je nevhodné. Odbor komunikací 
a dopravy nedoporučuje prodej části pozemku p.č. 183/1 k.ú. Boletice nad Labem za účelem umístění 
trafostanice. K prodeji části pozemku p.č. 781/1 k.ú. Boletice nad Labem nemá námitek. 

OMH – požadovaná část pozemku p. č. 183/1 v ul. Vítězství se nachází v městském parku, OMH preferuje 
prodej části pozemku p. č. 781/1 v areálu základní školy v ul. Míru vše v k. ú. Boletice nad Labem. Zástupci 
města a školy se dohodli se společností ČEZ Distribuce a.s., že při přípravě projektu si stanoví podmínky pro 
celkovou úpravu stavby (zajištění bezpečnosti, vysázení zeleně, oplocení aj.) 

Jedná o část pozemku p.č. 781/1 k.ú. Boletice nad Labem – areál školy o výměře cca 15 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:

pozemek OR OSU OZP OSK OKD OMH
p.č.781/1 A A A A A A

Vysvětlivky:

Příloha: KM-CEZ 781-1-118 
zakres.pdf Komentář:          

Příloha: ANO Zaznam z jednani 
18032019.pdf Komentář:          

Příloha: ANO Zadost 183-1-118 
CEZ V1.pdf Komentář:          

Příloha: ANO Zadost 781-1-118 
CEZ V2.pdf Komentář:          

Příloha: Foto 781-1-118 zakres.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 15.4.2019 14:08 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 15.4.2019 15:51 podepsáno





















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 25. 4. 2019 ZM 19 04 05 05

Název:
Prodej části pozemku p.č. 971/11 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. 971/11 o vým. dle GP, který bude vyhotoven, v k.ú. Boletice nad 
Labem.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 26.3. 2019 návrh na prodej části pozemku v k.ú. Boletice nad 
Labem a usnesením č. RM 19 06 37 14 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část 
pozemku p.č. 971/11 o vým. dle GP, který bude vyhotoven, v k.ú. Boletice nad Labem. 

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



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- žádost spol. ČEZ Distribuce, a.s. Děčín o prodej části pozemku p.č. 971/11 o vým. cca 15 m2 v k.ú. 
Boleticenad Labem na stavbu kioskové trafostanice;

- z důvodu zvýšení spolehlivosti dodávek el. energie bude provedena demontáž dvou stávajících stožárových 
trafostanic s nadzemním vedením vysokého napětí a tyto budou nahrazeny novou TS se zemním kabelovým 
vedením;

- RM žádost o prodej části pozemku projednala na svém zasedání dne 29. 1. 2019 (návrh na usn. č. RM 19 02 
37 17) a své rozhodnutí odložila, usnesení nebylo přijato;

- na základě úkolu z PVO se dne 1. 3. 2019 uskutečnilo jednání se zástupcem ČEZ Distribuce a.s. o 
vhodnějším umístění kioskové trafostanice.

Vyjádření:
OR – nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.

OSU – odd. územního rozhodování, památkové péče a speciální stavební úřad nemá námitek k prodeji části 
pozemku p.č. 971/11 v k.ú. Boletice nad Labem za účelem stavby trafostanice.
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že pozemek se dle platné územně plánovací dokumentace 
města Děčín nachází v nezastavěném území a je součástí zóny rekreačně klidové. S prodejem části pozemku 
p. č. 971/11 k. ú. Boletice nad Labem souhlasíme.
Funkční využití zóny dle čl. 8 odst. 1 písm. l vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města Děčín 
ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín zahrnuje plochy veřejné zeleně, lesoparky 
Děčín-Kamenická, Maxičky, Pastýřská stěna, soutok Labe a Ploučnice, Stoliční hora, U Kaple-Bažantnice a 
zahrádkářské osady na celém území města.
Přípustné: krátkodobá rekreace a volný čas v rámci jednotlivých lokalit, nenarušující přírodní charakter a 
aktivity daného území, areály, objekty, zařízení rekreačních služeb a veřejného stravování, zařízení kultury, 
osvěty a sportu, veřejného stravování, pěší a turistické trasy, cyklistické trasy, vyhlídky, odpočívky, nezbytné 
ostatní účelové komunikace, základní technické vybavení, sportovní zařízení, zahrádkářské osady.
Výjimečně přípustné: zařízení a plochy specifického charakteru.
Nepřípustné: všechny ostatní provozy a činnosti neodpovídající svým provozem a charakterem poslání této 
zóny.
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1 zahrádkářské osady, 1-2 ostatní (zohlednit specifický charakter), 
intenzita zastavění pozemku v %: do 25 m2 zastavěné plochy u zahrádkářských osad, 5 % u ostatních funkcí. 
Poznámka: pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí pozemek p.č. 971/11 k. 
ú. Boletice nad Labem do plochy-zeleň ochranná a izolační, ostatní veřejná zeleň.

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji části pozemku p.č. 971/11 v k.ú. Boletice nad 
Labem o vým. cca 15 m2 za účelem umístění nové kioskové trafostanice.

OMH – pozemek p.č. 971/11 je dle územního plánu rezervou pro případnou stavbu přístupové komunikace k 
pozemku p.č. 972/1 k.ú. Boletice nad Labem, který je v současné době užíván jako zahrádkářská kolonie a 
územním plánem je řešen jako součást zóny SM – smíšená městská zóna, mj. návrhová plocha pro stavbu 
domů. Žadatel byl na tuto situaci upozorněn s tím, že stavbu nové TS je nutné umístit tak, aby v budoucnu 
nebyla v kolizi se stavbou komunikace, a to s ohledem na ochranné pásmo TS a šířkové uspořádání budoucí 
komunikace.

NOVÉ SKUTEČNOSTI Na základě úkolu z PVO se dne 1. 3. 2019 uskutečnilo jednání se zástupcem ČEZ 
Distribuce a.s. o vhodnějším umístění kioskové trafostanice. Zástupce spol. ČEZ uvedl, že TS je možné 
umístit téměř k hranici s pozemkem p.č. 987/29 tak, aby netvořila případnou překážku při budoucím využití 
pozemku, je však nutné dodržet ochranné pásmo TS, které je 2 m, umístění bylo navrženo po provedeném 
místním šetřením, kdy bylo zjištěno, že pozemek 971/11 byl v minulosti zřejmě využíván jako zahrada a k 
tomuto účelu již není využíván. V případě zveřejnění záměru města část pozemku prodat, bude vyhotovení 
geometrického plánu konzultováno s OMH.

Jedná se o prodej části pozemku p.č. 971/11 o vým. cca 15 m2 v k.ú. Boletice nad Labem.



Cena pozemku dle „Zásad“:
III. cenové pásmo – pozemky určené k podnikání 800,00 Kč/m2 (koef 0,8), tj. 640,00 Kč/m2 – celkem cca 
9.600,00 Kč + ost. náklady

Nájemní smlouva: 1x (jiná část – zahrada)

Účel dle žádosti: stavba trafostanice

Žadatel: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV

Závazky a pohledávky vůči městu: 0 

Vyjádření:

OR OSU OZP OMH                            
A A A A                            

Vysvětlivky:

Příloha: 971 cez zadost 
anonym.pdf Komentář:          

Příloha: 971 cez_zap anonym.pdf Komentář:          

Příloha: 971 km ts.pdf Komentář:          

Příloha: 971 foto.pdf Komentář:          

Příloha: 971 letecký.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 15.4.2019 13:28 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 15.4.2019 15:42 podepsáno



















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 25. 4. 2019 ZM 19 04 05 06

Název:
Prodej částí pozemků p.č. 79/1, 78/3 v k.ú. Podmokly – záměr N

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Podmokly a
nezveřejňuje

záměr města prodat části pozemků p.č. 79/1 a 78/3 v k.ú. Podmokly o výměrách dle geometrického plánu, 
který bude vyhotoven (cca 6 m2). 

Stanovisko RM:
RM usnesením č. RM 18 07 37 17 ze dne 26.03.2019 schválila variantu č. 1, tj. nedoporučila ZM zveřejnit 
záměr města prodat části pozemků p.č. 79/1 a 78/3 v k.ú. Podmokly o výměrách dle geometrického plánu, 
který bude vyhotoven (cca 6 m2).
Současně RM projednala variantu č. 2, tj. doporučení zveřejnit záměr města prodat části pozemků p.č. 79/1 a 
78/3 v k.ú. Podmokly o výměrách dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 6 m2) za podmínky, že 
nebude narušen bezproblémový průjezd místní komunikací.

Cena:      
Návrh postupu: RM nedoporučila zveřejnit záměr

Důvodová zpráva:



Vyjádření:

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

Vysvětlivky:
OSC: jako příslušný silniční správní úřad souhlasí s prodejem částí pozemků za podmínky, že prodej části p.č. 
79/1 a 78/3 k.ú. Podmokly bude respektovat závěry studie č. 202-15, zpracované ******, tzn., že následné 
oplocení koupeného pozemku bude umístěno mimo prostor rozhledového trojúhelníku. 

OŽP: nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji části p.č. 79/1 a 78/3 v k.ú. Podmokly z důvodu 
oplocení RD. 

OKD: v případě prodeje žádá přizvat pracovníka OKD k vytýčení hranice. OKD nemá námitek k prodeji části 
pozemku p.č. 79/1 a 78/3 k.ú. Podmokly. 

OSU: nemá námitek k prodeji části pozemků parc. č. 79/1, 78/3 v katastrálním území Podmokly za podmínky, 
že nedojde ke zhoršení bezpečnosti provozu na přilehlé místní komunikaci. 
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 pozemky se dle platné územně 
plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a jsou součástí zóny BM- RD městského 
typu. S prodejem souhlasí, otázku zachování rozhledových poměrů doporučuje konzultovat s Odborem 
komunikací a dopravy. 
Funkční využití BM zóny dle čl. 8 odst. 1 písm. c vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín zahrnuje nejkvalitnější obytné území města s 
nejlepšími podmínkami pro trvalé bydlení Bělá u Děčína, Čechy, Folknáře, Horní Oldřichov, Chrochvice, 
Jalůvčí, Křešice, Letná, Nebočady, Popovice, Škrabky, Vilsnice 
Přípustné: trvalé bydlení v rodinných domech, rodinné domy izolované, dvojdomy a řadové rodinné domy s 
obytnými zahradami, garáže, lokální zařízení škol, maloobchodu, stravování a tělovýchovy, nezbytné 
přístupové komunikace s MHD, plochy dopravy v klidu, zeleň plošná, strukturní i liniová, zahrádkářské osady, 
nezbytné technické vybavení 
Výjimečně přípustné: nerušící služby a „malé podnikání“. 
Nepřípustné: trvalé bydlení ve vícepodlažních bytových domech, výrobní podnikatelské aktivity, sklady a 
zařízení dopravy, rušící výrobní a opravárenské služby a aktivity, objekty pro chov hospodářského zvířectva. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: do 2 + podkroví intenzita zastavění pozemku v %: 25 
Poznámka: Pro informaci uvádí, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí tyto pozemky do plochy 
smíšené obytné městské – SM. 

OR: nemá v uvedené lokalitě žádný záměr 

OMH: při prodeji prvotních částí pozemků p.č. 79/1, 78/3 k.ú. Podmokly (nyní pod označením p.č. 78/4 a 79/5 
k.ú. Podmokly) v letech 2015 - 16 ****** byla vedena komplikovaná a opakovaná jednání, za účasti OMH, 
dopravního inženýra, žadatelů a vlastníka sousední nemovitosti tak, aby nedošlo k poškození cizích práv. 
Lokalita je nepřehledná a je nutné předpokládat případnou výstavbu RD na sousedním pozemku p.č. 76/2 k.ú. 
Podmokly, kdy je nutné uvažovat s budoucím bezproblémovým napojením tohoto pozemku na místní 
komunikaci. 
OMH se snažil vyhovět žadatelům a současně respektovat námitky vlastníků sousedních nemovitostí. Po 
jednáních došlo k částečné shodě a v roce 2017 k prodeji menších částí pozemků ****** (nyní pod označením 
p.č. 78/4 a 79/5 k.ú. Podmokly). Vzhledem k tomu, že již v roce 2015-2017 byla vedena jednání k prodeji 
těchto částí pozemků za účasti všech dotčených a došlo k určité shodě, doporučuje OMH ponechat situaci ve 
stávajícím stavu. 
Je otázkou, zda by, v případě prodeje požadované části pozemku, noví vlastníci respektovali podmínky 
uvedené v dopravní studii: “V prostoru rozhledových trojúhelníků společného sjezdu, se nebude nacházet 
žádná překážka a tedy ani oplocení. Provozovatel sjezdu zajistí údržbu připojení včetně ploch rozhledových 
trojúhelníků“.



Příloha: AN_skrabky_2019021506
3323.pdf Komentář:          

Příloha: AN_dopravni_studie_Skr
abky.pdf Komentář:          

Příloha: obr-skrabky_20190215063
402.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 15.4.2019 13:34 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 15.4.2019 15:44 podepsáno

































MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 25. 4. 2019 ZM 19 04 05 07

Název:
Prodej částí pozemků v k.ú. Horní Oldřichov – Povodí Ohře s.p.

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo žádost spol. Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, Chomutov o prodej částí 
pozemků v k.ú. Horní Oldřichov, za účelem realizace akce „Jílovský potok v Děčíně, ul. Na Hrázi – oprava 
opevnění v ř.km. 2,953 – 3,530“ a

schvaluje

prodej části pozemků p.č. 1437/4, 1455/7, 1214/2, 1571 v k.ú. Horní Oldřichov (dle GP č. 858-38/2018, 
vypracovaného Ing. Ivou Vančurovou, Litoměřice se jedná o pozemky p.č. 1437/7 o výměře 21 m2, 1437/8 o 
výměře 9 m2, 1455/12 o výměře 11 m2, p.č. 1571/2 o výměře 78 m2 vše v k.ú. Horní Oldřichov), se všemi 
součástmi a příslušenstvím, pro Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, Chomutov, za cenu dle znaleckého 
posudku č. 5822-13-1/19 ze dne 20.03.2019, vypracovaného Pavlem Rejnem, Česká Lípa, ve výši 21.520,00 
Kč + ostatní náklady.

Stanovisko RM:
RM usnesením č. RM 19 07 37 18 ze dne 09.04.2018 doporučila ZM schválit prodej části pozemků p.č. 
1437/4, 1455/7, 1214/2, 1571 v k.ú. Horní Oldřichov (dle GP č. 858-38/2018, vypracovaného Ing. Ivou 
Vančurovou, Litoměřice se jedná o pozemky p.č. 1437/7 o výměře 21 m2, 1437/8 o výměře 9 m2, 1455/12 o 
výměře 11 m2, p.č. 1571/2 o výměře 78 m2 vše v k.ú. Horní Oldřichov), se všemi součástmi a příslušenstvím, 
pro Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, Chomutov, za cenu dle znaleckého posudku č. 5822-13-1/19 ze dne 
20.03.2019, vypracovaného Pavlem Rejnem, Česká Lípa, ve výši 21.520,00 Kč + ostatní náklady. 

Cena: 21 520,00
Návrh postupu: RM doporučila schválit prodej



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
- Povodí Ohře s.p., plánuje opravu opevnění na vodním toku Jílovský potok v ř.km 2,953 – 3,530 
- Vzhledem k tomu, že opevnění koryta, břehové nátrže a zdi v určitých částech zasahují do pozemků 
statutárního města Děčín, požádalo Povodí Ohře s.p. před zahájením stavby výkup částí dotčených pozemků 
- Požadované pozemky jsou části pozemků p.č. 1437/4, 1455/7, 1214/2, 1571 v k.ú. Horní Oldřichov (dle 
přiloženého geometrického plánu č. 858-38/2018 se jedná o p.č. 1437/7, 1437/8, 1455/12, 1571/2)
- K uvedené akci bylo vydáno vyjádření statutárního města Děčín dne 19.02.2018 vč. podmínek, stanovených 
OMH, OKD, OPO (metropolitní síť) 
- Usnesením č. ZM 18 09 07 02 ze dne 13.12.2018 zastupitelstvo města zveřejnilo záměr města požadované 
části pozemků prodat 
- Po zveřejnění záměru města na úřední desce OMH vyzval Povodí Ohře s.p. o doložení znaleckého posudku 
- Vzhledem k tomu, že v 03/2019 měla vejít v platnost nová vyhláška o oceňování nemovitých věcí, Povodí 
Ohře s.p. sdělil, že znalecký posudek doloží až po nové vyhlášce 
- Nová vyhláška doposud nebyla vydána a ani není jasné, kdy tak nastane, z toho důvodu zaslal Povodí Ohře 
s.p. znalecký posudek dne 27.03.2019 k projednání 
- OMH doporučuje schválit prodej částí pozemků dle návrhu na usnesení 

Záměr RM - usnesení č. RM 18 19 37 12 ze dne 13.11.2018 - A 
Záměr ZM – usnesení č. ZM 18 09 07 02 ze dne 13.12.2018 – A

Cena za prodej: jedná se o státní organizaci, tj. prodej bude realizován za cenu dle znaleckého posudku 
Znalecký posudek č. 5822-13-1/19 ze dne 20.03.2019, vypracovaný Pavlem Rejnem, Česká Lípa ocenil 
prodávané části pozemků částkou 21.520,00 Kč – viz příloha kopie ZP 

Projednávané pozemky dle geometrického plánu č. 858-38/2018: celková výměra 119 m2 
p.č. 1437/7 – 21 m2 – 3.800,00 Kč 
p.č. 1437/8 – 9 m2 – 1.630,00 Kč 
p.č. 1455/12 – 11 m2 – 1.990,00 Kč 
p.č. 1571/2 – 78 m2 – 14.100,00 Kč 
celkem = 21.520,00 Kč 

Nájemní smlouva: 0 

Účel dle žádosti: prodej částí pozemků v k.ú. Horní Oldřichov za účelem realizace akce „Jílovský potok v 
Děčíně, ul. Na Hrázi – oprava opevnění v ř.km. 2,953 – 3,530“ 

Žadatel: Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, Chomutov



Vyjádření:

OSC OŽP OSU OR OKD OMH          
A A A A A A          

Vysvětlivky:
OSC: nemá námitek k prodeji nově vzniklých pozemků p.č. 1437/7, 1437/8, 1455/12, 1571/2 k.ú. Horní 
Oldřichov dle GP č. 858-38/2018 za předpokladu dodržení podmínek, vyplývajících z vyjádření a technických 
podmínek čj. MDC/OMH/2167/2018 (viz příloha). 

OŽP: nemá námitek k prodeji nově vzniklých pozemků p.č. 1437/7, 1437/8, 1455/12, 1571/2 k.ú. Horní 
Oldřichov dle GP č. 858-38/2018. Žadatel pozemky využije k realizaci akce „Jílovský potok v Děčíně, ul. Na 
Hrázi – oprava opevnění v ř.km. 2,953 – 3,530“ 

OSU: nemá námitek k prodeji nově vzniklých pozemků 1437/7, 1437/8, 1455/12, 1571/2 v katastrálním území 
Horní Oldřichov pro realizaci akce „Jílovský potok v Děčíně, ul. Na Hrázi - oprava opevnění ř.km 2,953 - 
3,530“. Pozemky se dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území. 
Pozemky p.č. 1437/7, 1437/8, 1455/12, 1571/2 k.ú. Horní Oldřichov jsou součástí zóny CHÚ – zóna 
chráněných území. Upozorňuje, že pozemky se nacházejí v aktivní záplavové zóně. S prodejem nově 
vzniklých pozemku p.č. 1437/7, 1437/8, 1455/12, 1571/2 k.ú. Horní Oldřichov pro akci „Jílovský potok v 
Děčíně, ul. Na Hrázi – oprava opevnění ř. km. 2,953 – 3,530“ souhlasí. 
Funkční využití CHÚ zóny dle čl. 8 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín: 
Přípustné: přírodní fenomény s vyhlášenými regulativy využití a ochrany dle zákonných ustanovení, v 
podstatě bez dalšího možného funkčního využití, nezbytné opravy a rekonstrukce stávajících děl nebo 
zařízení, Výjimečně přípustné: naučné stezky, turistické trasy 
Nepřípustné: všechny formy výrobních aktivit, volná těžba na lesním půdním fondu a strukturní zeleně, 
regulace vodního toku, výstavba všech forem. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 0 intenzita zastavění pozemku v %: 0 

OR: v uvedené lokalitě nemá žádný záměr. 

OKD: nemá námitek k prodeji nově vzniklých pozemků p.č. 1437/7, p.č. 1437/8, p.č. 1455/12, p.č. 1571/2 k.ú. 
Horní Oldřichov dle geometrického plánu č. 858- 38/2018. 

OMH: nemá námitek k prodeji částí pozemků.

Příloha: Povodi-mapy_2018110207
4946.pdf Komentář:          

Příloha: AN_zp_20190329093652.p
df Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 15.4.2019 09:43 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 15.4.2019 09:49 podepsáno























MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 25. 4. 2019 ZM 19 04 05 08

Název:
Prodej části pozemku p.č. 1037/1 k.ú. Chlum u Děčína 

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Chlum u Děčína a 
schvaluje

prodej části pozemku p.č. 1037/1, dle GP č. 315-67/2019 nově ozn. jako p.p.č. 1037/15 o vým. 94 m2, v k.ú. 
Chlum u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím pro ******, za cenu 18.800,00 Kč + ostatní náklady.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 26.3. 2019 návrh na prodej části pozemku v k.ú. Chlum u 
Děčína a usnesením č. RM 19 06 37 18 doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 
1037/1, dle GP č. 315-67/2019 nově ozn. jako p.p.č. 1037/15 o vým. 94 m2, v k.ú. Chlum u Děčína, se všemi 
součástmi a příslušenstvím pro ******, za cenu 18.800,00 Kč + ostatní náklady. 

Cena: 18 800,00
Návrh postupu: RM doporučila schválit prodej



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- žádost o prodej části pozemku p.č. 1037/1 k.ú. Chlum u Děčína pro zajištění přístupu pro budoucí stavbu 
rodinného domu na pozemku st.p.č. 1/1, zarovnání hranic pozemku;

- pozemek je v evidenci katastru nemovitostí uveden jako ostatní plocha – ostatní komunikace, prodejem 
nedojde ke zúžení jízdního profilu místní komunikace, ani pomocného silničního pozemku a nebude omezen 
přístup k jiné nemovitosti;
- RM záměr - usn. č. 18 19 37 11 ze dne 13. 11. 2018
- ZM záměr - usn. č. 18 09 07 03 ze dne 13. 12. 2018

Vyjádření:
OR – nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.

OSU – odd. územního rozhodování, památkové péče a speciální stavební úřad nemá námitek k prodeji části 
pozemku p.č. 1037/1 v k.ú. Chlum u Děčína o výměře cca 40 m² za účelem zarovnání hranic pozemků ve 
vlastnictví žadatele.
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že předmětná část pozemku 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 pro zarovnání hranic pozemku souhlasíme.
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:
- 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 SM – plocha smíšená obytná městská.

OSC – jako příslušný silniční správní úřad nemá námitek k prodeji části pozemku p.č. 1037/1 k.ú. Chlum u 
Děčína dle předloženého situačního zákresu. Upozorňujeme na nutnost zachování silničního pomocného 
pozemku podél místní komunikace v Děčíně-Chlum ve stávající šíři.

OKD – nemá námitek k prodeji části pozemku p.č. 1037/1 k.ú. Chlum u Děčína.

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji části pozemku p.č. 1037/1 o výměře 40 m2 v k.ú. 
Chlum u Děčína, za účelem zajištění přístupu k pozemku ve vlastnictví žadatele a z důvodu zarovnání hranice 
pozemku.

OMH – eviduje žádost o prodej části pozemku p.č. 1037/1 o vým. cca 40 m2 v k.ú. Chlum u Děčína pro 
zajištění přístupu na pozemky ve vlastnictví žadatele, který má zájem postavit rodinný domek na svém 
pozemku st.p.č. 1/1. Současně dojde k zarovnání hranic pozemku žadatele. Prodejem nedojde k zúžení 
jízdního profilu místní komunikace, ani pomocného silničního pozemku a nebude omezen přístup k jiné 
nemovitosti.

Jedná se o prodej části pozemku p.č. 1037/1 dle GP o vým. 94 m2 v k.ú. Chlum u Děčína.

Cena pozemku dle „Zásad“:
III. cenové pásmo – ostatní pozemky 200,00 Kč/m2 – tj. celkem 18.800,00 Kč + ost. náklady

Nájemní smlouva: 0

Účel dle žádosti: přístup k nemovitosti



Žadatelé:
******

Závazky a pohledávky vůči městu: 0 

Vyjádření:

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

Vysvětlivky:

Příloha: 1037 chl ul zad 
anonym.pdf Komentář:          

Příloha: 1037 chl ul km.pdf Komentář:          

Příloha: 1037 chl ul gp 
anonym.pdf Komentář:          

Příloha: 1037 chlum foto a.pdf Komentář:          

Příloha: 1037 chlum foto b.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 15.4.2019 13:53 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 15.4.2019 15:45 podepsáno



















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 25. 4. 2019 ZM 19 04 05 09

Název:
Prodej části pozemku p. č. 2425/1 k. ú. Podmokly

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

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

prodej části pozemku p. č. 2425/1 (nově dle GP č. 4178-27/2019 ozn. jako 2425/4 o výměře 21 m2) v k. ú. 
Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana ****** za cenu 4.200,00 Kč + ostatní náklady. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 9.4.2019 návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a usnesením 
č. RM 19 07 37 20 doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 2425/1 (nově dle GP č. 
4178-27/2019 ozn. jako 2425/4 o výměře 21 m2) v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím pro 
pana ****** za cenu 4.200,00 Kč + ostatní náklady. 

Cena: 4 200,00
Návrh postupu: RM doporučuje schválit prodej



Důvodová zpráva:

Rekapitulace:

- OMH obdržel žádost o prodej části pozemku p. č. 2425/1 k. ú. Podmokly; 

- žadatel se stal novým vlastníkem pozemků p. č. 2458/2 a p. č. 2458/1 oba k. ú. Podmokly, o výše uvedenou 
část pozemku žádá za účelem vyřešení majetkoprávního nesouladu; 

- uvedený pozemek je v katastru nemovitostí veden jako komunikace, požadovaná část se nachází za 
stávajícím oplocením a slouží jako předzahrádka k rodinnému domu; 

- geometrickým plánem byla oddělena část pozemku p. č. 2425/1 k. ú. Podmokly (za stávajícím oplocením); 

- prodejem části pozemku p. č. 2425/1 k. ú. Podmokly nebude ovlivněno šířkové uspořádání místní 
komunikace.

RM záměr usn. č. RM 18 22 37 03 ze dne 11.12.2018 
ZM záměr usn. č. ZM 19 01 05 03 ze dne 31.1.2019

Poznámka: 

OR - nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OSU - oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji části pozemku parc. č. 
2425/1 v katastrálním území Podmokly za účelem narovnání majetkoprávního nesouladu, za podmínky, že 
tímto prodejem nebude ovlivněn provoz na místní komunikaci. 
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 BM – RD 
městského typu. S prodejem části pozemku pro narovnání majetkového nesouladu souhlasíme. Funkční 
využití BM zóny dle čl. 8 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města Děčín ve 
znění 8. změny Územního plánu města Děčín. 
Přípustné: trvalé bydlení v rodinných domech, rodinné domy izolované, dvojdomy a řadové rodinné domy s 
obytnými zahradami, garáže, lokální zařízení škol, maloobchodu, stravování a tělovýchovy, nezbytné 
přístupové komunikace s MHD, plochy dopravy v klidu, zeleň plošná, strukturní i liniová, zahrádkářské osady, 
nezbytné technické vybavení, 
Výjimečně přípustné: nerušící služby a "malé podnikání", 
Nepřípustné: trvalé bydlení ve vícepodlažních bytových domech, výrobní podnikatelské aktivity, sklady a 
zařízení dopravy, rušící výrobní a opravárenské služby a aktivity, objekty pro chov hospodářského zvířectva. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: do 2 + podkroví intenzita zastavění pozemku v %: 25 
Poznámka: Pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do 
plochy DS – plocha pro silniční dopravu. 

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji části pozemku p. č. 2425/1 v k. ú. Podmokly za 
účelem narovnání majetkoprávního nesouladu. 

OSC – souhlasí s prodejem již zaplocené části p. p. č. 2425/1 k.ú. Podmokly a pruhu v šíři cca 1,5m podél 
komunikace ul. U Rybníka (viz přiložený zákres v mapě). 

OKD – nemá námitek k prodeji části pozemku p. č. 2425/1 k. ú. Podmokly za účelem narovnání 
majetkoprávního vztahu. 

OMH - provedl místní šetření a zjistil, že požadovaná část pozemku p. č. 2425/1 k. ú. Podmokly se nachází v 
oploceném prostoru zahrady a s pozemky žadatele tvoří jeden celek. Výše uvedená část pozemku je s 



ohledem na umístění pro město nevyužitelná. 

Jedná se o část pozemku p. č. 2425/1 (nově dle GP č. 4178-27/2019 ozn. jako 2425/4 o výměře 21 m2) v k. ú. 
Podmokly. 

Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“ 
II. pásmo – zarovnání hranic - max. do 50 m2 výměry 200,- Kč/m2, tj. celkem 4.200,00 Kč. 

Nájemní smlouva: 0 

Účel dle žádosti: narovnání majetkoprávního nesouladu 

Žadatel: ****** 

Závazky a pohledávky vůči městu: 0

Vyjádření:

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

Vysvětlivky:

Příloha: KM 2425-1-108 zakres 
II.pdf Komentář:          

Příloha: ANO GP 4178-27-2019.pdf Komentář:          

Příloha: OSC - zakres v mape.pdf Komentář:          

Příloha: ANO Zadost RD 
2425-1-108.pdf Komentář:          

Příloha: Foto 2425-1-108 RD.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 15.4.2019 13:55 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 15.4.2019 15:46 podepsáno
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MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 25. 4. 2019 ZM 19 04 05 10

Název:
Prodej části pozemku p. č. 2425/1 k. ú. Podmokly

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

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

prodej části pozemku p. č. 2425/1 (nově dle GP č. 4178-27/2019 ozn. jako 2425/3 o výměře 42 m2) v k. ú. 
Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím pro ******, za cenu 37.800,00 Kč + ostatní náklady.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 9.4.2019 návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a usnesením 
č. RM 19 07 37 19 doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 2425/1 (nově dle GP č. 
4178-27/2019 ozn. jako 2425/3 o výměře 42 m2) v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím pro 
******, za cenu 37.800,00 Kč + ostatní náklady.

Cena: 37 800,00
Návrh postupu: RM doporučuje schválit prodej



Důvodová zpráva:

Rekapitulace:

- OMH obdržel žádost o prodej části pozemku p. č. 2425/1 k. ú. Podmokly; 

- uvedený pozemek je v katastru nemovitostí veden jako komunikace, požadovaná část se nachází v těsné 
blízkosti vstupu do objektu na pozemku p. č. 2464/2, který je v osobním vlastnictví žadatele; 

- žadatel žádá o uvedenou část z důvodu bezpečného vstupu do vlastní nemovitosti; 

- geometrickým plánem byla oddělena část pozemku p. č. 2425/1 k. ú. Podmokly tak, aby byla zachována šíře 
místní komunikace.

RM záměr usn. č. RM 18 22 37 04 ze dne 11.12.2018 
ZM záměr usn. č. ZM 19 01 05 04 ze dne 31.1.2019

OR - nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OSU - oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji části pozemku parc. č. 
2425/1 v katastrálním území Podmokly za účelem přístupu k nemovitosti, za podmínky, že tímto prodejem 
nebude ovlivněn provoz na místní komunikaci. 
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 BM – RD 
městského typu. S prodejem části pozemku za účelem přístupu ke své nemovitosti souhlasíme. 
Funkční využití BM zóny dle čl. 8 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín. 
Přípustné: trvalé bydlení v rodinných domech, rodinné domy izolované, dvojdomy a řadové rodinné domy s 
obytnými zahradami, garáže, lokální zařízení škol, maloobchodu, stravování a tělovýchovy, nezbytné 
přístupové komunikace s MHD, plochy dopravy v klidu, zeleň plošná, strukturní i liniová, zahrádkářské osady, 
nezbytné technické vybavení, 
Výjimečně přípustné: nerušící služby a "malé podnikání", 
Nepřípustné: trvalé bydlení ve vícepodlažních bytových domech, výrobní podnikatelské aktivity, sklady a 
zařízení dopravy, rušící výrobní a opravárenské služby a aktivity, objekty pro chov hospodářského zvířectva. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: do 2 + podkroví intenzita zastavění pozemku v %: 25 
Poznámka: Pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do 
plochy DS – plocha pro silniční dopravu. 

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji části pozemku p. č. 2425/1 v k. ú. Podmokly za 
účelem zajištění přístupu k nemovitosti. 

OSC - doporučuje prodej části p. p. č. 2425/1 k. ú. Podmokly navazující na hranici oplocení p. p. č. 2458/1 k. 
ú. Podmokly (viz přiložený zákres v mapě). 

OKD – nemá námitek k prodeji části pozemku p. č. 2425/1 k. ú. Podmokly za účelem zarovnání hranic. 

OMH – místním šetřením bylo zjištěno že požadovaná část pozemku p. č. 2425/1 k. ú. Podmokly se nachází v 
těsné blízkosti vstupu do objektu ve vlastnictví žadatele, z důvodu zajištění bezpečného přístupu, souhlasíme 
s prodejem požadované části pozemku. 

Jedná se o část pozemku p. č. 2425/1 (nově dle GP č. 4178-27/2019 ozn. jako 2425/3 o výměře 42 m2) v k. ú. 
Podmokly. 



Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“ 
II. pásmo - 1000,00 Kč/m2 x koef. 0,9 (ostatní pozemky) tj. 900,00 Kč/m2 (nejedná se o nápravu 
majetkoprávního nesouladu) – celkem 37.800,00 Kč + ostatní náklady. 

Nájemní smlouva: 0 

Účel dle žádosti: přístup k nemovitosti 

Žadatel: ****** 

Závazky a pohledávky vůči městu: 0

Vyjádření:

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

Vysvětlivky:

Příloha: KM 2425-1-108 zakres.pdf Komentář:          

Příloha: ANO GP 4178-27-2019.pdf Komentář:          

Příloha: OSC - zakres v mape.pdf Komentář:          

Příloha: ANO Zadost ap 
2425-1-108.pdf Komentář:          

Příloha: Foto 2425-1-108- AP A.pdf Komentář:          

Příloha: Foto 2425-1-108- AP B.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 15.4.2019 13:58 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 15.4.2019 15:47 podepsáno
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MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 25. 4. 2019 ZM 19 04 05 11-13

Název:
Výkup částí pozemků v k. ú. Podmokly – „Oprava chodníku ul. Na Stráni“

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

ZM 19 04 05 11

Zastupitelstvo města projednala nabídku na výkup části pozemku v k. ú. Podmokly do majetku města a
schvaluje

1.) výkup části pozemku p. č. 2161/4 k. ú. Podmokly o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven 
(cca 8 m2) od Římskokatolické farnosti Děčín IV – Podmokly, se sídlem Husovo nám. 99/13, Děčín IV, do 
majetku města, za cenu dle nabídky, tj. 2000,- Kč, 

2.) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na výkup části pozemku p. č. 2161/4 k. ú. Podmokly o výměře dle 
geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 8 m2) od Římskokatolické farnosti Děčín IV – Podmokly, se 
sídlem Husovo nám. 99/13, Děčín IV, do majetku města, za cenu dle nabídky, tj. 2000,- Kč. 

Návrh usnesení:

ZM 19 04 05 12

Zastupitelstvo města projednalo nabídku na výkup části pozemku v k. ú. Podmokly do majetku města a
schvaluje

1.) výkup části pozemku p. č. 2161/2 k. ú. Podmokly o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven 
(cca 55,30 m2) od ******, do majetku města, za cenu dle nabídky, tj. 1000,- Kč/m2, 

2.) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na výkup části pozemku p. č. 2161/2 k. ú. Podmokly o výměře dle 
geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 55,30 m2) od ******, do majetku města, za cenu dle nabídky, 
tj. 1000,- Kč/m2. 



Návrh usnesení:

ZM 19 04 05 13

Zastupitelstvo města projednalo nabídku na výkup části pozemku v k. ú. Podmokly do majetku města a
schvaluje

1.) výkup části pozemku p. č. 2161/6 k. ú. Podmokly o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven 
(cca 79,67 m2) od ******, do majetku města, za cenu dle nabídky, tj. 1200,- Kč/m2, 

2.) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na výkup části pozemku p. č. 2161/6 k. ú. Podmokly o výměře dle 
geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 79,67 m2) ******, do majetku města, za cenu dle nabídky, tj. 
1200,- Kč/m2. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 26.3.2019 nabídku na výkup částí pozemků v k. ú. Podmokly 
do majetku města a usn. č. RM 19 06 37 24 doporučila zastupitelstvu města 

1.) výkup části pozemku p. č. 2161/4 k. ú. Podmokly o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven 
(cca 8 m2) od Římskokatolické farnosti Děčín IV – Podmokly, se sídlem Husovo nám. 99/13, Děčín IV, do 
majetku města, za cenu dle nabídky, tj. 2000,- Kč, 

2.) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na výkup části pozemku p. č. 2161/4 k. ú. Podmokly o výměře dle 
geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 8 m2) od Římskokatolické farnosti Děčín IV – Podmokly, se 
sídlem Husovo nám. 99/13, Děčín IV, do majetku města, za cenu dle nabídky, tj. 2000,- Kč a

usn. č. RM 19 06 37 25 doporučila zastupitelstvu města: 
1.) výkup části pozemku p. č. 2161/2 k. ú. Podmokly o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven 
(cca 55,30 m2) od ******, do majetku města, za cenu dle nabídky, tj. 1000,- Kč/m2, 

2.) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na výkup části pozemku p. č. 2161/2 k. ú. Podmokly o výměře dle 
geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 55,30 m2) od ******, do majetku města, za cenu dle nabídky, 
tj. 1000,- Kč/m2 a

usn.č. RM 19 06 37 26 doporučila zastupitelstvu města: 
1.) výkup části pozemku p. č. 2161/6 k. ú. Podmokly o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven 
(cca 79,67 m2) od ******, do majetku města, za cenu dle nabídky, tj. 1200,- Kč/m2, 

2.) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na výkup části pozemku p. č. 2161/6 k. ú. Podmokly o výměře dle 
geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 79,67 m2) ******, do majetku města, za cenu dle nabídky, tj. 
1200,- Kč/m2. 

Cena: 153 300,00
Návrh postupu: RM doporučila výkup



Důvodová zpráva:

Rekapitulace:

- Statutární město Děčín připravuje stavební akci „Oprava chodníku + odvodnění ul. Na Stráni na pozemku p. 
č. 2162 k. ú. Podmokly na základě projektové dokumentace vypracované společností Nordarch s.r.o. 

- navrhovaná úprava připravované stavby vyžaduje do získání majetku města části pozemků p. č. 2161/4, p. č. 
2161/2 a p. č. 2161/6 ve vlastnictví jiných osob do majetku města.

OKD připravuje rekonstrukci chodníkového tělesa a část obslužné komunikace ul. Na Stráni – Letná. Z 
důvodu, že části pozemků nejsou ve vlastnictví statutárního města Děčín, je nutné před zahájením stavebního 
řízení, zajistit majetkoprávní vypořádání s vlastníky přilehlých pozemků, které budou stavbou částečně 
zastavěny. OKD požádal OMH o zahájení jednání s vlastníky uvedených částí pozemků. V současné době je 
stavba pozastavena a čeká se na podpis smluv o smlouvách budoucích s vlastníky dotčené stavbou. 

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.

Jedná o části pozemků: 
část pozemku p. č. 2161/4 – zahrada - o výměře cca 8 m2

Vlastník pozemku: Římskokatolická farnost Děčín, Husovo nám. 99/13, Děčín IV 
Návrh ceny vlastníka: 2000,00 Kč 
Návrh ceny dle „Zásad“ – pozemek pod účelovou komunikací - 300,00 Kč/m2, tj. celkem 2400,00 Kč

část pozemku p. č. 2161/2 – trvalý travní porost – o výměře cca 55,30 m2

Vlastník pozemku: ****** 
Návrh ceny vlastníka: 1000,00 Kč/m2, tj. celkem 55.300,00 Kč 
Návrh ceny dle „Zásad“ – pozemek pod účelovou komunikací - 300,00 Kč/m2, tj. celkem Kč 16.590,00 Kč

část pozemku p. č. 2161/6 – trvalý travní porost – o výměře cca 80 m2

Vlastník pozemku: ****** 
Návrh ceny vlastníka: 1200,00 Kč/m2, tj. celkem 96.000,00 Kč 
Návrh ceny dle „Zásad“ – pozemek pod účelovou komunikací - 300,00 Kč/m2, tj. celkem Kč 24.000,00 Kč

Vyjádření:

Příloha: KM 2162 - 108 chodnik 
zakres.pdf Komentář:          

Příloha: Situace Letná - destová 
kanalizace.pdf Komentář:          

Příloha: ANO nabidka I - 
2161-4-108.pdf Komentář:          

Příloha: ANO nabidka II - 
2161-2-108 .pdf Komentář:          



Příloha: nabidka III - 
2161-6-108.pdf Komentář:          

Příloha: Foto - letecka Na 
Strani.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 15.4.2019 14:01 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 15.4.2019 15:49 podepsáno









Od: 

 

 

 

 

 

Pro: 

 

 

 

 

Sdělení k výkupu části pozemku v k. ú. Podmokly 

K vaší žádosti o sdělení k výkupu části pozemku v k. ú. Podmokly ze dne 12. 12. 2018 sděluji následující: 

- Část pozemku p. č. 2161/2 k. ú. Podmokly o výměře 56 m2 pro plánovanou výstavbu chodníku 

jsem ochoten prodat za 1.000,- Kč / m2 což je částka kterou jsem platil za m2 v době nákupu 

pozemku, tedy 56.000,- Kč. 

- Očekávám že veškeré náklady na zaměření, zápis do katastru, atd. bude hradit město. 

 

 

 

 

 









MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 25. 4. 2019 ZM 19 04 05 14-15

Název:
Pozemky p.č.106, 109 k.ú. Podmokly – výkup v rámci akce „Oprava mostního svršku DC-008L, ul. Na 
Výšinách, Podmokly“

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

ZM 19 04 05 14

Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup části pozemku p.č. 106 v k.ú. Podmokly, za účelem 
majetkoprávního urovnání místní komunikace ul. Na Výšinách a

schvaluje

výkup části pozemku p.č. 106 v k.ú. Podmokly o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 
5 m2 dle záborového elaborátu), se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví paní ****** za cenu dle 
„Zásad“, tj. 300,00 Kč/m2 + ostatní náklady.

Návrh usnesení:

ZM 19 04 05 15

Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup části pozemku p.č. 109 v k.ú. Podmokly, za účelem 
majetkoprávního urovnání místní komunikace ul. Na Výšinách a

schvaluje

výkup části pozemku p.č. 109 v k.ú. Podmokly o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 
5 m2 dle záborového elaborátu), se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví ****** za cenu dle „Zásad“, 
tj. 300,00 Kč/m2 + ostatní náklady.

Stanovisko RM:
RM usnesením č. RM 19 06 37 22 ze dne 26.03.2019 doporučila ZM schválit výkup části pozemku p.č. 106 v 
k.ú. Podmokly o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 5 m2 dle záborového elaborátu), 
se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví ****** za cenu dle „Zásad“, tj. 300,00 Kč/m2 + ostatní 
náklady.

RM usnesením č. RM 19 06 37 23 ze dne 26.03.2019 doporučila ZM schválit výkup části pozemku p.č. 109 v 
k.ú. Podmokly o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 5 m2 dle záborového elaborátu), 
se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví ****** za cenu dle „Zásad“, tj. 300,00 Kč/m2 + ostatní 
náklady.



Cena: 300,00
Návrh postupu: RM doporučila schválit výkup pozemků

Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
- Statutární město Děčín připravuje realizaci akce „Oprava mostního svršku DC-008L, ul. Na Výšinách, 
Podmokly“ 
- Při zpracování projektové dokumentace bylo zjištěno, že část mostního svršku zasahuje do pozemků p.č. 
106 a 109 k.ú. Podmokly 
- Mostní svršek je součástí místní komunikace ul. Na Výšinách, Děčín IV 
- Dotčené části pozemků jsou ve vlastnictví fyzických osob - ****** 
- Na základě toho OMH vstoupil do jednání s vlastníky pozemků a následně proběhlo jednání na místě 
samém za účasti OMH, projektanta a vlastníků dotčených pozemků 
- OMH na jednání uvedl, za jakou kupní cenu, dle Zásad, prodává pozemky statutární město Děčín pro 
výstavbu účelové komunikace nebo pod stávající účelovou komunikací a současně zaslal odkaz na „Zásady“ 
- Vlastníci pozemků akceptují cenu 300,00 Kč/m2 a souhlasí s prodejem dotčených částí pozemků (výměry 5 
m2 + 5 m2) – viz přílohy 
- Kupní smlouvy budou uzavřeny po vyhotovení geometrického plánu 
- Stanoviska odborů k výkupu OMH nevyžadoval, jedná se o majetkové urovnání 

Cena za výkup – pozemky navrhované na výkup jsou již stávajícím mostním svrškem ul. Na Výšinách – jedná 
se o majetkoprávní urovnání statutární město Děčín 
celkem získá 10 m2 – jedná se o pozemky zastavěné vozovkou ul. Na Výšinách – mostní svršek DC-008L 

p.č. 106 v k.ú. Podmokly (výměra cca 5 m2) - ****** 
p.č. 109 v k.ú. Podmokly (výměra cca 5 m2) - ****** 

Cena dle „Zásad“ by činila: 300,00 Kč/m2 
při výměře pozemku p.č. 106 k.ú. Podmokly - 5 m2 - částka 1.500,00 Kč + ostatní náklady 
při výměře pozemku p.č. 109 k.ú. Podmokly - 5 m2 - částka 1.500,00 Kč + ostatní náklady 

Nájemní smlouva: 0 

Účel dle žádosti: majetkoprávní urovnání mostního svršku místní komunikace ul. Na Výšinách, Děčín IV – část 
nad mostní konstrukcí 

Navrhovatelé: 
p.č. 106 v k.ú. Podmokly (výměra cca 5 m2) - ****** 
p.č. 109 v k.ú. Podmokly (výměra cca 5 m2) - ******

Vyjádření:

Příloha: AN_vykup_Na_Vysinach.
pdf Komentář:          

Příloha: AN_vykup1_Na_Vysinach
.pdf Komentář:          

Příloha: Na_Vysinach_1.pdf Komentář:          



Příloha: Na_Vysinach_2.pdf Komentář:          

Příloha: Na_Vysinach_3.pdf Komentář:          

Příloha: Na_Vysinach_5.pdf Komentář:          

Příloha: Na_Vysinach_6.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 15.4.2019 14:14 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 15.4.2019 16:22 podepsáno



























MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 25. 4. 2019 ZM 19 04 05 16

Název:
Pozemek k.ú. Březiny u Děčína – bezúplatný převod

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na převod pozemku pod místní komunikací v k.ú. Březiny u Děčína a 
schvaluje

nabytí pozemku p.č. 276/42 o výměře 154 m2 v k.ú. Březiny u Děčína, pod stavbou místní komunikace 
zařazené v pasportu místních komunikací pod evidenčním označením 538c, bezúplatným převodem od ČR – 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do majetku města.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 9. 4. 2019 návrh na převod pozemku pod místní komunikací v 
k.ú. Březiny u Děčína a usnesením č. RM 19 07 37 21 doporučila zastupitelstvu města schválit nabytí 
pozemku p.č. 276/42 o výměře 154 m2 v k.ú. Březiny u Děčína, pod stavbou místní komunikace zařazené v 
pasportu místních komunikací pod evidenčním označením 538c, bezúplatným převodem od ČR – Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do majetku města. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučila schválit nabytí pozemku



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- město Děčín připravuje realizaci stavby „Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. 
etapa“ - pozemky dotčené stavbou jsou ve vlastnictví ČR ÚZSVM;

- rekonstrukce chodníku a zřízení parkovacích míst na p.p.č. 276/42 k.ú. Březiny u Děčína;

- na pozemku p.č. 276/42 k.ú. Březiny u Děčína se nachází místní komunikace zařazená v pasportu místních 
komunikací pod evidenčním označením 538c;

- 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;

- na části pozemku p.č. 276/79 k.ú. Březiny u Děčína bude provedena stavba kanalizace, uzavření smlouvy 
budoucí na zřízení VB je podmínkou pro souhlasné vyjádření vlastníka pozemku - rada města usnesením č. 
RM 19 07 37 22 ze dne 9. 4. 2019 schválila zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy č. 01/U/MB/2019 o 
uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě.

Vyjádření – převod p.p.č. 276/79 o vým. 2449 m2 / zřízení VB: 
OR – sdělujeme, že odbor rozvoje potřebuje pro výstavbu kanalizační přípojky v sídlišti Děčín – Březiny pouze 
část pozemku p.č. 276/79 o vým. cca 20 m2 v souladu se zákresem do katastrální mapy. Zároveň se 
domníváme, že je situaci možné řešit i formou věcného břemene, o něž bylo již dle Vašeho dopisu zažádáno. 
Odbor rozvoje neeviduje žádné záměry se zbytkem předmětného pozemku.

OSU – odd. územního rozhodování, památkové péče a speciální stavební úřad nedoporučuje převod celého 
pozemku p.č. 276/79 v k.ú. Březiny u Děčína do vlastnictví města. Výše uvedený (celý) pozemek je pro město 
zcela nevyužitelný. Se zřízením věcného břemene na části pozemku p.č. 276/79 v katastrálním území Březiny 
u Děčína souhlasíme. 
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že pozemek se dle platné územně plánovací dokumentace 
města Děčín nachází v zastavěném území a je součástí zóny SM – smíšená městská zóna. Se zřízením 
věcného břemene na části pozemku p.č. 276/79 k.ú. Březiny u Děčína souhlasíme. Vzhledem k charakteru 
pozemku nesouhlasíme s převodem pozemku p.č. 276/79 k.ú. Březiny u Děčína.
Funkční využití SM zóny dle čl. 8 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části Územního plánu města 
Děčín:
- přípustné: trvalé bydlení v městských i bytových domech, individuální trvalé bydlení, zařízení obchodu, 
veřejného stravování, školství, tělovýchovné areály, vybavenost celoměstského a lokálního charakteru 
(zdravotní a sociální, kulturní, církevní, ubytování), odpovídající komunikační síť (hlavní ulice s charakterem 
městské třídy), MHD, parkovací plochy, zeleň liniová i plošná, nezbytná technická infrastruktura;
- výjimečně přípustné: nerušící provozy drobné výroby a služeb, garáže, čerpací stanice PHM;
- nepřípustné: areály výroby, skladů, dopravních zařízení a rušících výrobních služeb.
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 3-4, intenzita zastavění pozemku v %: 50. Doporučené typy domů: 
polyfunkční městské domy s odpovídajícím uspořádáním parteru a 50 % trvalým bydlením, bytové domy a 
„vila“ domy se 100 % trvalým bydlením vymezené regulativy, vyplývající z podmínek příslušného prostoru či 
lokality.
Poznámka: pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do 
plochy BH – bydlení hromadné.

OKD – na pozemku p.č. 276/79 k.ú. Březiny u Děčína se nenachází místní komunikace. Pozemek je 
neudržovaný, plný suti, nepořádku, o který se dlouhodobě nikdo nestará, opěrná zeď je ve špatném 
technickém stavu. O dřeviny, převážně nálety, které se na pozemku nacházejí, není pečováno. Dále se zde 
nachází torza potrubí. Odbor komunikací a dopravy nedoporučuje převod celého pozemku p.č. 276/9 k.ú. 
Březiny u Děčína. Ke zřízení věcného břemene práva výstavby, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce 
kanalizační přípojky a práva vstupu a vjezdu na pozemek či k převodu části pozemku p.č. 276/79 k.ú. Březiny 
u Děčína nemáme námitek.



OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k převodu p.p.č. 276/79 v k.ú. Březiny u Děčína do 
majetku města Děčín.

OMH – město Děčín připravuje realizaci stavby „Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště 
Březiny IV. etapa“. Pozemky p.č. 276/42 a p.č. 276/79 k.ú. Březiny u Děčína, které jsou dotčené stavbou, jsou 
ve vlastnictví ČR ÚZSVM. V rámci této stavby bude m.j. provedena rekonstrukce místní komunikace – 
chodníku a parkovacích stání na pozemku p.č. 276/42, pozemek p.č. 276/79 je dotčen vedením splaškové 
kanalizace.
Na pozemku p.č. 276/42 k.ú. Březiny u Děčína se nachází místní komunikace zařazená v pasportu místních 
komunikací pod evidenčním označením 538c. 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.
Po projednání návrhu na bezúplatný převod pozemku v orgánech města a po ukončení schvalovacího 
procesu ze strany vlastníka pozemku, tento doloží ke schválení smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického 
práva k nemovité věci mezi ČR – ÚZSVM a statutárním městem Děčín 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.

Pozemek p.č. 276/79 je v katastru nemovitostí evidován jako ostatní plocha-ostatní komunikace. Pozemek 
není jako komunikace využíván, jedná se o příkrý, úzký svah za panelovými domy, se zbořeništěm, opěrnou 
zdí a náletovým porostem. OMH požádal v souvislosti s přípravou stavby o bezúplatný převod části pozemku, 
avšak ÚZSVM sdělil, že preferuje převod celého pozemku o vým. 2449 m2. Zastupitelstvo města v minulosti 
již projednávalo převod pozemku p.č. 276/79 do majetku města a usn. č. ZM 11 06 08 07 ze dne 23. 6. 2011 a 
následně i usn. č. ZM 15 07 06 30 ze dne 24. 9. 2015 neschválilo bezúplatný převod pozemku do majetku 
města, z tohoto důvodu byl vlastník pozemku požádán o zřízení věcného břemene (zatížení části pozemku 
p.č. 276/79) práva výstavby, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce kanalizační přípojky a práva vstupu a 
vjezdu na pozemek za výše uvedeným účelem.
Ze strany ÚZSVM byla následně doložena k projednání a schválení Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o 
zřízení inženýrské sítě č. 01/U/MB/2019. Pro provedení stavby kanalizace na části pozemku p.č. 276/79 k.ú. 
Březiny u Děčína je uzavření smlouvy budoucí na zřízení VB podmínkou pro souhlasné vyjádření vlastníka 
pozemku.

Jedná se o nabytí pozemku p.č. 276/42 o výměře 154 m2 a zřízení věcného břemene (služebnost inženýrské 
sítě) na části pozemku p.č. 276/79 v k.ú. Březiny u Děčína.

Cena stanovená vlastníkem:
- pod komunikací – bezúplatný převod
- věcné břemeno – dle znaleckého posudku, který bude vyhotoven

Účel: stavba „Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa“

Budoucí oprávněný: statutární město Děčín

Budoucí povinný-vlastník pozemků: ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 
nábřeží 390/42, Praha 

Vyjádření:

276/79 OR OSU OKD OZP OMH          
převod / VB N/A N/A N/A A N/A          

Vysvětlivky:



Příloha:
276_42_79 
uzsvm+sml_vb 
anonym.pdf

Komentář:          

Příloha: 276-79-42 km.pdf Komentář:          

Příloha: 276_79 situace.pdf Komentář:          

Příloha: 276_42 brez foto a.pdf Komentář:          

Příloha: 276_79 brez foto b.pdf Komentář:          

Příloha: 276_79 brez foto c.pdf Komentář:          

Příloha: 276_79 brez foto d.pdf Komentář:          

Příloha: 276_79 brez foto e.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 15.4.2019 14:15 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 15.4.2019 16:23 podepsáno
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