
MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne:          ZM 19 06 02 02

Název:
Návrh na vydání nového Jednacího řádu Zastupitelstva města Děčín

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na vydání nového Jednacího řádu Zastupitelstva města Děčín,
ruší

Jednací řád Zastupitelstva města Děčín schválený usnesením zastupitelstva č. ZM 19 02 03 01 ze dne 
28. února 2019 a

vydává

nový Jednací řád Zastupitelstva města Děčín dle přílohy tohoto materiálu s účinností od 27.06.2019.

Stanovisko RM:
Rada města na svém zasedání dne 25.06.2019 projednala návrhy na změny Jednacího řádu ZM Děčín a 
doporučuje zastupitelstvu města zrušit Jednací řád Zastupitelstva města Děčín schválený usnesením 
zastupitelstva č. ZM 19 02 03 01 ze dne 28. února 2019 a vydat nový Jednací řád Zastupitelstva města Děčín 
dle přílohy tohoto materiálu s účinností od 27.06.2019.

Cena:      
Návrh postupu:          



Důvodová zpráva:
V návrhu nového jednacího řádu, který by měl nahradit stávající Jednací řád Zastupitelstva města Děčín, jsou 
navrhované změny zvýrazněny červeně. Nově jsou navrženy postupy k podávání návrhů na projednání věci 
na zasedání ZM přímo členy ZM (prostřednictvím elektronického formuláře). Dále návrh upravuje časové 
omezení diskutujících, jak v rámci rozpravy, tak v rámci technických poznámek a odpovědích na ně. Současně 
se zde zavádí limit automatického ukončení zasedání ZM, a to v 21:00 hodin s pokračováním náledující den v 
9:00, a dále nový návrh upravuje některé technické změny a pořádková opatření. 

Ve vazbě na shora uvedené limity a fakt, že do konce roku 2019 nejsou volné prostory pro pokračování konání 
zasedání ZM v pátek, je účinnost čl. 13 odst. 3 odložena až na 01.01.2020. 

Níže je uveden podrobný rozbor změn jednacího řádu: 
V čl. 4 jsou doplněny odst. 4 a 5, které upravují postupy pro členy ZM, kteří samostatně předkládají návrhy na 
ZM, buď prostřednictvím RM anebo samostatně tak, aby mohli využívat formulářové aplikace tak, jak je 
využívá magistrát. 

V čl. 4 je nově doplněn odst. 6, který upravuje předkládání materiálů přímo na zasedání zastupitelstva. 

V čl. 4 je doplněn odst. 10 a změněny odst. 9 a 11, které upravují náležitosti materiálů. 

V čl. 4 je doplněn odst. 12, který upravuje provádění anonymizace materiálů předkládaných členy ZM či 
předsedy výborů. 

Čl. 6 kompletně nově upravuje tvorbu programu zasedání zastupitelstva, včetně odpovědnosti a povinností. 
Původní úprava je vzhledem k nárokům členů ZM nedostačující. 

V čl. 7 odst. 2 je ponechána pouze první věta. Zbylá část odstavce je v jednacím řádu zdvojena, neboť stejné 
znění obsahuje i čl. 13 odst. 2. 

V čl. 7 odst. 5 je upraven způsob hlasování o předložených návrzích na doplnění či změnu programu. 

V čl. 7 odst. 6 je nově upravena délka vystoupení při přednesu úvodního slova k projednávanému materiálu. 

V čl. 7 jsou nově vloženy odst. 9 a 10, které upravují pojem „technická poznámka“, obsahují omezení času na 
vyslovení technické poznámky a na odpověď na ni a právo předsedajícího odejmout slovo. 

V čl. 7 odst. 15 je doplněno omezení diskutujících k jednotlivým bodům programu (vrací se na původní stav). 

V čl. 7 je nově vložen odst. 16, který upravuje přihlášení občanů do rozpravy k bodu „Diskuse a závěr“.

V čl. 7 je nově vložen odst. 19 o možnosti vyhlášení přestávky. 

V čl. 8 odst. 4 je doplněn podpis předsedy volební komise na písemném souhrnu přijatých usnesení v případě 
konání voleb. 

V čl. 9 je doplněna úprava hlasování o návrhu, který je předkládán přímo na zasedání ZM, a možnost 
předkladatele vzít svůj návrh zpět. 

V čl. 10 odst. 2 je místo odkazu na zákon o střetu zájmů uvedena povinnost zastupitele dle § 83 zákona 
o obcích, neboť tato povinnost přímo souvisí s jednáním zastupitelstva v dané věci. 

V čl. 11 je nově vložen odst. 2, který upravuje způsob udělení slova předsedajícím. 

V čl. 12 jsou nově vloženy odst. 2, 3 a 4, které upravují možnost předsedajícího odejmout slovo, příp. vykázat 
z místnosti. 

V čl. 13 je nově vložen odst. 3, který upravuje automatické ukončení zasedání zastupitelstva. 



V čl. 15 je nově vložen odst. 3, který ukládá povinnost zpracovateli v případě změny či doplnění materiálu.

Vyjádření:

Příloha:
Jednaci_rad_ZM_190627_
s_vyznacenymi_zmenami
.pdf

Komentář: vyznačení navrhovaných změn

Příloha: Jednaci_rad_ZM_190627.
pdf Komentář: úplné znění nového Jednacího řádu 

Zastupitelstva města Děčín

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Jaromír Zajíček MPA 26.6.2019 11:12 podepsáno

Předkladatel: Jaroslav Hrouda 26.6.2019 11:27 podepsáno



STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN 
 
 

 
JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA DĚČÍN 

 
Zastupitelstvo města Děčín vydává podle § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, tento jednací řád Zastupitelstva města Děčín: 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
Jednací řád zastupitelstva města (dále jen „zastupitelstvo“) upravuje přípravu jeho zasedání, 
svolání, způsob předkládání materiálů na zasedání zastupitelstva, průběh zasedání, formulaci 
výsledků jednání – usnesení, kontrolu jejich plnění, jakož i další organizační a technické otázky. 
 
V rámci dodržení genderového náhledu, tedy rovnosti přístupu k ženám a mužům a současnému 
zachování čtivosti textu tohoto jednacího řádu, je termínem „primátor“ myšlena primátorka 
i primátor. Obdobně nahlížejte na náměstka primátora, vedoucího zaměstnance, zaměstnance 
a další osoby, které je možno vyjádřit v ženském i mužském rodě. 
 

Článek 2 
Pravomoc zastupitelstva 

 
Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti statutárního města, 
uvedených zejména v ust. § 84 a § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), jakož i o dalších pravomocích v samostatné 
působnosti statutárního města, pokud nejsou vyhrazené radě města podle § 102 odst. 2 zákona 
o obcích. 
 

Článek 3 
Svolání zasedání zastupitelstva 

 
1/ Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Zasedání 

zastupitelstva se konají v územním obvodu statutárního města Děčín. Zasedání zastupitelstva 
svolává primátor. Svolává je nejpozději sedm dní přede dnem zasedání zastupitelstva. 
Primátor je povinen svolat zasedání zastupitelstva, požaduje-li to alespoň jedna třetina členů 
zastupitelstva, hejtman kraje, nebo rozhodne-li tak rada města. V tomto případě se zasedání 
zastupitelstva koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena Magistrátu města 
Děčín (dále jen „magistrát“). 

 
2/ Nesvolá-li primátor zasedání zastupitelstva podle odstavce 1, učiní tak náměstek primátora 

pro územní a investiční rozvoj nebo náměstek primátora pro ekonomiku, finance a majetek, 
popřípadě jiný člen zastupitelstva. 

 
3/ Magistrát informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání 

zastupitelstva. Informaci vyvěsí na úřední desce magistrátu nejpozději sedm dní přede dnem 
zasedání zastupitelstva, není-li zákonem stanoveno jinak. Kromě toho informaci uveřejní na 
internetových stránkách statutárního města Děčín http://www.mmdecin.cz, případně 
plakátovací službou.  

 
4/ Zasedání zastupitelstva je veřejné a je vysíláno on-line na internetových stránkách 

statutárního města Děčín http://www.mmdecin.cz. Z jeho jednání se rovněž pořizuje 
statutárním městem Děčín zvukový a obrazový záznam, který je následně zveřejňován 

http://www.mmdecin.cz/
http://www.mmdecin.cz/
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v upravené verzi dle článku 15 odst. 6 tohoto jednacího řádu na internetových stránkách 
statutárního města Děčín http://www.mmdecin.cz.   

 
Článek 4 

Příprava zasedání zastupitelstva 
 
1/ Přípravu zasedání zastupitelstva organizuje tajemník magistrátu podle pokynů primátora 

a podle programu navrženého radou města. Přitom stanoví především konkrétní odpovědnost 
za zpracování a včasné předložení odborných podkladů s případným variantním řešením. 

 
2/ Materiály projednané radou města na zasedání zastupitelstva se předkládají zastupitelstvu 

elektronicky prostřednictvím zabezpečeného internetového portálu. Ve výjimečných případech 
je možné podat informaci k záležitosti, která má být projednána v zastupitelstvu, v listinné 
podobě. Při projednávání majetkoprávních záležitostí a jiných věcí, které byly adresovány 
zastupitelstvu (např. návrhy, podněty, připomínky), zpracovatel prokazatelně seznámí 
minimálně 7 dní předem fyzické a právnické osoby, jichž se to týká, s termínem projednání 
záležitosti v zastupitelstvu. 

 
3/ Materiály projednané radou města určené pro zasedání zastupitelstva předkládají 

zastupitelstvu v rozsahu svěřených úkolů zpravidla primátor, náměstkové primátora a tajemník 
magistrátu. Zpracovatelé materiálů předávají elektronické materiály odboru provoznímu 
a organizačnímu magistrátu (dále jen „OPO“) nejpozději 10 8 dnů přede dnem zasedání 
zastupitelstva, aby mohly být publikovány v digitální podobě na zabezpečeném internetovém 
portálu spolu s informací primátora o svolání zasedání zastupitelstva všem členům 
zastupitelstva nejpozději 7 dní přede dnem zasedání. V případě technických problémů a ve 
výjimečných situacích budou členům zastupitelstva doručeny materiály i v kratším termínu 
prostřednictvím datového nosiče nebo v listinné podobě. 

 
4/ Návrhy materiálů členů zastupitelstva nebo výborů, prostřednictvím jejich předsedů, 

určené k projednání na zasedání zastupitelstva se předkládají zastupitelstvu, pokud je 
nepředkládá rada města, elektronicky prostřednictvím zabezpečeného internetového 
portálu, a to nejpozději do 10:00 hodin dne předcházejícího dni konání zasedání 
zastupitelstva, aby bylo možné včas zajistit jejich řádnou anonymizaci a uvolnění 
veřejnosti.  
 

5/ Návrhy materiálů členů zastupitelstva nebo výborů podané po lhůtě uvedené v čl. 4 
odst. 4 elektronicky prostřednictvím zabezpečeného internetového portálu budou 
považovány za návrhy na projednání podané přímo na zasedání zastupitelstva, 
nebudou anonymizovány a předem uvolněny veřejnosti.  
 

6/ V případech, že členové zastupitelstva, rada nebo výbory předkládají návrhy materiálů 
na projednání přímo na zasedání zastupitelstva, činí tak při projednávání programu 
zasedání. Návrhy jsou v tomto případě podle jejich obsahu, vyjma návrhů podaných 
způsobem uvedeným v čl. 4 odst. 5, předkládány též písemně dle čl. 4 odst. 8 – 11 
s kopiemi znění návrhu pro každého zastupitele, ve výjimečných případech se návrh 
podává ústně návrhové komisi, která zpracuje návrh na usnesení. O zařazení takto 
předkládaného návrhu rozhoduje zastupitelstvo hlasováním. 

 
7/ Nejpozději do 6 dnů před zasedáním zastupitelstva zajistí OPO zveřejnění materiálů pro 

zasedání zastupitelstva na internetových stránkách statutárního města Děčín 
http://www.mmdecin.cz a současně umožní veřejnosti do nich nahlédnout před samotným 
zasedáním zastupitelstva a v jeho průběhu v jednacím sále na místě označeném „Servis“. 
Ve zveřejněných a zpřístupněných materiálech zajistí jejich zpracovatelé anonymizaci 
osobních údajů podle Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

http://www.mmdecin.cz/
http://www.mmdecin.cz/
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a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů“) a ochranu všech informací v dokumentech uvedených, jejichž 
ochranu předpokládá některý z důvodů pro odmítnutí žádosti o poskytnutí informace dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

 
8/ Materiály pro zasedání zastupitelstva musí mít tyto náležitosti: 

- číslo materiálu a název materiálu, 
- jméno a podpis předkladatele, 
- jméno a podpis zpracovatele a název odboru, 
- návrh na usnesení, 
- důvodovou zprávu. 

 
9/ Důvodová zpráva musí obsahovat zejména: 

- stručný přehled a charakteristiku problému včetně odkazu na právní předpis, podle kterého 
může nebo musí zastupitelstvo rozhodnout, 

- stanovisko dotčených odborů a subjektů, 
- stanovisko rady města, netýká se materiálů podávaných členy zastupitelstva a výbory, 
- přílohy k důvodové zprávě (důležité dokumenty k projednávané záležitosti, na které 

odkazuje důvodová zpráva), 
- v případě, že s projednávanou problematikou souvisejí další rozsáhlé podklady (např. 

studie, plány atp.), odkaz, kde lze do těchto materiálů nahlédnout. 
 
10/ Materiál musí obsahovat zhodnocení dosavadního stavu, předchozí opatření, vysvětlení 

záměru a cíle, k němuž má rozhodnutím dojít, odůvodnění navrhovaných řešení, 
zhodnocení výhod a nevýhod, zhodnocení finanční náročnosti, případně dalších 
důsledků. 

 
11/ Materiály pro zasedání zastupitelstva musí být zpracovávány a předkládány tak, aby umožnily 

členům zastupitelstva komplexně posoudit problematiku a přijmout odpovědná rozhodnutí. 
Materiály pro zasedání zastupitelstva se zpracovávají tak, aby umožnily komplexní 
posuzování a přijetí účinných opatření. Musí být věcně správné, úplné, výstižné 
a stručné a musí obsahovat všechny podklady nutné pro rozhodnutí a pro návrhy na 
opatření. Součástí materiálu je vždy návrh usnesení, které musí být formulováno tak, 
aby bylo konkrétní, adresné, termínované a kontrolovatelné. 
 

12/ V případě, kdy je zpracovatelem člen zastupitelstva či předseda výboru, provádí 
anonymizaci OPO.  

 
13/ Vždy do nejbližšího zasedání zastupitelstva předkládá tajemník magistrátu doručenou 

korespondenci adresovanou zastupitelstvu, a to tak, že ji soustředí u zapisovatele zasedání 
zastupitelstva do složky „Doručená pošta zastupitelstvu města“.  
Korespondenci adresovanou členům zastupitelstva jednotlivě nebo zastupitelstvu jako 
celku, předává těmto tajemník magistrátu neprodleně po jejím obdržení. 

 
Článek 5 

Účast členů zastupitelstva a tajemníka magistrátu na zasedání zastupitelstva 
 
1/   Člen zastupitelstva je povinen zúčastňovat se každého zasedání zastupitelstva, jinak je 

povinen omluvit se primátorovi nebo prostřednictvím OPO ze své neúčasti na zasedání včetně 
uvedení důvodu. Také pozdní příchod na zasedání či předčasný odchod ze zasedání omlouvá 
primátor, popřípadě předsedající.  

 
2/ Účast na zasedání zastupitelstva stvrzují členové zastupitelstva podpisem do listiny 

přítomných. Skutečnosti o pozdních příchodech a předčasných odchodech členů 
zastupitelstva ze zasedání zastupitelstva jsou zaznamenávány v zápise ze zasedání 
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zastupitelstva. 
 
3/ Tajemník magistrátu se zúčastňuje zasedání zastupitelstva s hlasem poradním a rovněž svoji 

účast stvrzuje podpisem do listiny přítomných. 
 

Článek 6 
Program zasedání zastupitelstva 

 
1/ Program zasedání zastupitelstva navrhuje a předkládá rada města a schvaluje ho 

zastupitelstvo. 
  

2/ Právo předkládat návrhy na doplnění nebo změnu připravovaného programu zasedání 
zastupitelstva mají i jeho členové, rada města a výbory a předsedové výborů za podmínek 
uvedených v čl. 4.  
 

3/ Předkladatel odpovídá za zpracování a přípravu podkladů a za obsah případné 
prezentace.  

 
4/ Na zasedání zastupitelstva může být jednáno jenom o těch bodech programu, které byly 

projednány v rámci rozpravy k programu (včetně návrhů na doplnění či změnu 
programu podaných po zahájení zasedání zastupitelstva nebo podaných podle čl. 4 
odst. 5) a schváleny zastupitelstvem. O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání 
zastupitelstva do programu rozhoduje zastupitelstvo hlasováním. 
 

5/ Rozhodne-li zastupitelstvo hlasováním o nezařazení návrhu člena zastupitelstva do 
programu zasedání, je nepřípustné tento návrh znovu předložit v průběhu zasedání 
téhož zastupitelstva. 
 

6/ Pravidelnou součástí programu zasedání zastupitelstva je podání informace občanům 
o činnosti orgánů města v období mezi zasedáními jednotlivých zastupitelstev. 
 

Článek 7 
Organizace a průběh zasedání zastupitelstva 

 
1/ Zasedání zastupitelstva řídí zpravidla primátor nebo náměstek primátora, popřípadě pověřený 

člen rady města (dále jen „předsedající“). Dbá o to, aby zasedání mělo pracovní charakter, 
věcný a důstojný průběh. 

 
2/ Předsedající řídí hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhlašuje. Rovněž přerušuje a ukončuje 

zasedání zastupitelstva. Jestliže při zahájení zasedání zastupitelstva nebo v jeho průběhu 
není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, ukončí předsedající zasedání 
zastupitelstva. Do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání. Svolá se postupem podle článku 
3 odst. 1 nebo 2 tohoto jednacího řádu. 

 
3/ V zahajovací části zasedání zastupitelstva předsedající oznámí, zda zasedání zastupitelstva 

bylo řádně svoláno, a konstatuje, zda je přítomna nadpoloviční většina všech členů 
zastupitelstva. Dále navrhne zvolení pracovních komisí, zejména komise návrhové, jejich 
předsedů a členů, a rovněž navrhne určení dvou členů zastupitelstva ověřovateli zápisu 
o průběhu zasedání zastupitelstva. O všech návrzích nechá hlasovat. Dále sdělí informaci 
o ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva, o jeho uložení na OPO k nahlédnutí 
a jaké eventuální námitky byly proti němu podány. O námitkách člena zastupitelstva proti 
zápisu s vyjádřením ověřovatelů zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva. Zápis, 
proti němuž nebyly podány námitky, se pokládá za schválený. 

 
4/ Zápis a souhrn usnesení z předchozího zasedání zastupitelstva je při zasedání zastupitelstva 
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vyložen k nahlédnutí osobám uvedeným v § 16 odst. 2 a 3 a § 17 zákona o obcích 
- občanům statutárního města Děčín, kteří dosáhli věku 18 let, 
- fyzickým osobám, které dosáhly věku 18 let a vlastní na území statutárního města Děčín 

nemovitost, a 
- fyzickým osobám, které dosáhly věku 18 let, jsou cizími státními občany a jsou ve 

statutárním městě Děčín hlášeny k trvalému pobytu, stanoví – li tak mezinárodní smlouva, 
kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena. 

Těmto osobám je rovněž vyložen k nahlédnutí souhrn usnesení rady města za období od 
předchozího zasedání zastupitelstva. 
 

5/ Po zahájení zasedání zastupitelstva předsedající přednese radou města navržený program 
zasedání, doplněný o návrhy členů zastupitelstva a předsedů výborů dle čl. 4 odst. 4, 
a vyzve členy zastupitelstva a výbory k podání návrhů na doplnění nebo změnu programu.  
Poté dá předsedající hlasovat o schválení programu zasedání zastupitelstva. Nejprve se 
hlasuje o návrzích na doplnění podaných dle čl. 4 odst. 5 a podaných na zasedání přímo 
v rámci rozpravy k programu a poté o návrhu programu jako celku. 
 

6/ Požádá-li na zasedání zastupitelstva o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, 
poslanec, zástupce orgánů kraje nebo předseda osadního výboru zřízeného zastupitelstvem, 
musí mu předsedající udělit slovo. 

 
7/ Předsedající nebo jím vyzvaný předkladatel nebo zpracovatel materiálu přednese úvodní 

slovo k projednávaným materiálům, délka vystoupení činí maximálně 3 minuty. 
 
8/ Do rozpravy k projednávanému materiálu se přihlašují členové zastupitelstva a zaměstnanci 

města výrazným zdvižením ruky, přičemž členové zastupitelstva ještě současně stisknou 
příslušné tlačítko hlasovacího zařízení, je-li v jednací místnosti instalováno (viz první věta 
článku 9 odst. 6 tohoto jednacího řádu). Bez ohledu na pořadí přihlášených do rozpravy musí 
být uděleno slovo, a to neprodleně, avšak bez přerušení diskutujícího, tomu členovi 
zastupitelstva nebo tajemníkovi magistrátu, kteří namítají nedodržení jednacího řádu 
zastupitelstva nebo právních předpisů, přihlášením se slovy „technická poznámka“.  

 
9/ Za technickou poznámku se považuje procedurální návrh týkající se způsobu 

projednávání některého bodu pořadu nebo upozornění na porušení jednacího řádu 
nebo právního předpisu, rychlé zpřesnění faktu nebo oprava výroku řečníka. Nelze v ní 
však uplatňovat věcná stanoviska k projednávané otázce. Přednesení technické 
poznámky ani případná odpověď na technickou poznámku jiného člena zastupitelstva 
nesmí překročit 2 minuty a nezapočítávají se do povoleného počtu dvou vystoupení 
k jednomu bodu programu.  

 
10/ Odpovědi předkladatele na dotazy členů zastupitelstva se nezapočítávají do 

stanoveného limitu počtu vystoupení. Překročí-li člen zastupitelstva dobu k přednesení 
technické poznámky, popřípadě k odpovědi na ni, nebo není-li jeho vystoupení 
technickou poznámkou, odejme mu předsedající slovo. Rozhodnutí předsedajícího 
o odnětí slova pro překročení doby stanovené pro přednesení technické poznámky, 
popřípadě k odpovědi na ni, nebo z důvodu, že vystoupení člena zastupitelstva není 
technickou poznámkou, je konečné.  

 
11/ Odchyluje-li se řečník od projednávaného tématu, vyzve jej předsedající slovy „k věci“. Pokud 

ani po tomto upozornění se řečník k projednávanému tématu nevrátí nebo se od tématu 
opětovně odchýlí, je předsedající oprávněn slovo řečníkovi odejmout. 

 
12/ Zastupitelstvo může v průběhu zasedání hlasováním bez rozpravy rozhodnout o přesunutí 

bodů programu zasedání nebo o sloučení rozpravy ke dvěma nebo i více bodům programu. 
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13/ Do rozpravy k projednávanému materiálu se mohou členové zastupitelstva, zaměstnanci 
města a osoby dle článku 7 odst. 4 tohoto jednacího řádu přihlásit jenom do konce rozpravy 
k projednávanému materiálu. 

 
14/ Nikdo, komu předsedající neudělí slovo, nemůže se ho ujmout. 
 
15/ Členové zastupitelstva a osoby uvedené v čl. 7 odst. 4 (dále jen „diskutující“) se mohou 

vyjadřovat k jednotlivým bodům schváleného programu zasedání zastupitelstva. Slovo 
diskutujícímu uděluje vždy předsedající. Maximální délka vystoupení diskutujícího 
k jednomu bodu činí 5 minut. Po uplynutí stanovené doby je možné pokračovat ve 
vystoupení v délce 3 minut, a to pouze po předchozím souhlasu zastupitelstva 
vyjádřeném hlasováním. 
 

16/ V případě bodu „Diskuse a závěr“ se osoby uvedené v čl. 7 odst. 4 (dále jen „občané 
města“) mohou přihlašovat do rozpravy s jednotlivými příspěvky. Téma příspěvku 
nesmí být obsahově shodné či podobné. Přihlásit se do rozpravy s jednotlivými 
příspěvky lze ze strany občanů města pouze do zahájení rozpravy k bodu „Diskuse 
a závěr“. Po zahájení rozpravy již nebude možno ze strany občanů města se s novými 
příspěvky přihlašovat, pokud nerozhodne zastupitelstvo hlasováním jinak. Doby 
vystoupení se pak vztahují v tomto bodě k jednotlivým příspěvkům.  
 

17/ Diskutující může k jednomu bodu schváleného programu zasedání zastupitelstva vystoupit 
maximálně dvakrát, to neplatí pro členy zastupitelstva. 
 

18/ Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen zastupitelstva. O jeho návrhu se 
hlasuje bez rozpravy a je-li schválen, předsedající rozpravu k danému bodu programu ukončí 
bez ohledu na další přihlášené do rozpravy. 
 

19/ Předsedající může kdykoliv v průběhu jednání zastupitelstva vyhlásit přestávku. Návrh 
na vyhlášení přestávky může podat i člen zastupitelstva. O jeho návrhu se hlasuje bez 
rozpravy. 

 
20/ Primátor předkládá vždy nejbližšímu zasedání zastupitelstva k rozhodnutí usnesení rady 

města ve věci v samostatné působnosti, jehož výkon byl primátorem/primátorkou pozastaven 
pro nesprávnost. Primátor je povinen věc vysvětlit a zdůvodnit předkládaný návrh. 
Zastupitelstvo rozhoduje o zrušení takovéhoto usnesení hlasováním. 

 
Článek 8 

Usnesení zastupitelstva 
 
1/ Pracovní návrh na usnesení k materiálu, který má být v rámci schválených bodů programu 

projednán na zastupitelstvu, předkládá zastupitelstvu ke schválení rada města. Návrh na 
změny nebo doplnění pracovního návrhu usnesení dávají členové zastupitelstva v rámci 
projednávání jednotlivých bodů programu. Vypracováním návrhu na usnesení může pověřit 
předsedající také návrhovou komisi. 

 
2/ Navržené usnesení musí být formulováno stručně, srozumitelně, adresně, s termíny 

a odpovědností za splnění ukládaných úkolů. O každém návrhu usnesení k materiálu 
schváleného bodu programu se hlasuje samostatně. V případech projednávání materiálů 
schválených bodů programu stejného věcného zaměření a po sobě jdoucích lze o návrzích 
usnesení, při shodě zastupitelů, hlasovat v „bloku“ s tím, že ke každému usnesení v bloku 
projednávaných materiálů bude přiřazen výsledek svodného hlasování. Usnesení 
zastupitelstva, rozhodnutí nebo volba jsou schváleny, hlasuje-li pro schválení nadpoloviční 
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většina všech členů zastupitelstva, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak1). V případě, že 
pro schválení usnesení zastupitelstva nehlasuje nadpoloviční většina všech členů 
zastupitelstva, nevzniká žádné usnesení, tzn. ani usnesení opačného významu; pouze se tato 
skutečnost zaznamená do zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva.  

 
3/ Usnesením zastupitelstva lze ukládat úkoly v rozsahu pravomoci zastupitelstva dané zákonem 

primátorovi, náměstkům primátora, radě města, členům zastupitelstva, výborům a tajemníkovi 
magistrátu. 

 
4/ Písemný souhrn přijatých usnesení zastupitelstva podepisuje vždy primátor nebo náměstek 

primátora, dále určení ověřovatelé zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva, předseda 
návrhové komise a zapisovatel, případně předseda volební komise. Souhrn přijatých 
usnesení zastupitelstva musí být zveřejněn do 8 dnů po skončení zasedání. Před zveřejněním 
však musí být usnesení přiměřeně upravena, tj. musí být odstraněny osobní údaje2) nebo 
provedena jejich anonymizace. Při anonymizování osobních údajů nebo jejich zpřístupnění 
v omezeném rozsahu je však vždy třeba postupovat tak, aby konkrétní sdělení ještě splnilo 
svůj účel. Na zveřejňovaných upravených verzích usnesení ze zasedání zastupitelstva musí 
být uvedena poznámka, že je zveřejňována upravená verze dokumentu z důvodu dodržení 
přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů. Zveřejnění provádí OPO vyvěšením tohoto upraveného písemného souhrnu 
na úřední desce magistrátu. Dále se upravený souhrn přijatých usnesení a výstup o hlasování 
jednotlivých zastupitelů ke každému usnesení zveřejní na internetových stránkách statutárního 
města Děčín http://www.mmdecin.cz, a pokud tak stanoví zákon, i jiným způsobem. 

 
5/ Týká-li se přijaté usnesení zastupitelstva rozhodnutí o vyhlášení nebo nevyhlášení místního 

referenda na návrh přípravného výboru pro místní referendum3), zastupitelstvo prostřednictvím 
primátora/primátorky neprodleně vyrozumí zmocněnce přípravného výboru o přijatém 
usnesení a zároveň toto usnesení vyvěsí na úřední desce magistrátu po dobu 15 dnů. OPO 
zároveň zveřejní toto usnesení na internetových stránkách statutárního města Děčín 
http://www.mmdecin.cz. 
 

Článek 9 
Hlasování 

 
1/ Předkladatel může vzít svůj návrh zpět pouze do doby, než je započato s hlasováním 

o dané věci. 
 

2/ Má-li zastupitelstvo hlasovat o návrhu, který byl předložen dle čl. 4 odst. 5 nebo po 
zahájení zasedání zastupitelstva, poskytne předsedající členům zastupitelstva 
přiměřeně čas potřebný k seznámení se s tímto návrhem. 
 

3/ Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zastupitelstvo hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého 
usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající. 

 
4/ V případě, že je předloženo více návrhů na usnesení, hlasuje zastupitelstvo nejprve o návrhu 

rady města a pokud tento není schválen, hlasuje se o dalších návrzích v pořadí tak, jak byly 
podány. Jestliže pro návrh hlasovala nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, pokud 

                                                 
1) Například § 14 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 
2) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES.  

 
3)  § 13 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

http://www.mmdecin.cz/
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zvláštní právní předpis nestanoví jinak1), považuje se tento návrh za schválený a o ostatních 
návrzích se již nehlasuje. 

 
5/ Jestliže žádný předložený návrh dle odst. 2 nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se 

zastupitelstvo na návrh předsedajícího usnést na dohodovacím řízení. Předsedající v tomto 
případě vyzve zástupce volebních stran, aby jmenovali po jednom zástupci pro toto řízení. 
Zasedání zastupitelstva na nezbytnou dobu přeruší. Dohodovacímu řízení předsedá 
předsedající. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou 
většinu, obnoví předsedající činnost přerušeného zasedání zastupitelstva, přednese upravený 
návrh a dá o něm hlasovat. Nepřijme-li zastupitelstvo žádné navržené usnesení, vypracuje 
návrhová komise nový návrh usnesení. 

 
6/ Nezíská-li ani nový návrh usnesení předložený návrhovou komisí dle odst. 3 potřebnou 

většinu hlasů, prohlásí předsedající návrh za zamítnutý. 
 
7/ Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o čemž rozhoduje zastupitelstvo. 
 
8/ Veřejné hlasování se provádí výrazným zdvižením ruky, které musí být současně doplněno 

užitím hlasovacího zařízení, je-li v jednací místnosti instalováno. Předsedající požádá 
o hlasování nejprve „P r o“ návrh a následně „P r o t i“ a „Z d r ž e l  s e“ a člen zastupitelstva 
při hlasování zdvihne ruku k příslušnému návrhu a současně stiskne příslušné tlačítko 
hlasovacího zařízení. V případě rozporu mezi výsledkem hlasování zdvižením ruky (aklamací) 
a výsledkem hlasování pomocí hlasovacího zařízení platí výsledek hlasování provedeného 
pomocí hlasovacího zařízení. 

 
9/ Při tajném hlasování se přiměřeně použije postup upravený ve volebním řádu Zastupitelstva 

města Děčín, který tvoří přílohu tohoto jednacího řádu. 
 

Článek 10 
Práva a povinnosti člena zastupitelstva při výkonu své funkce 

 
1/ Funkce člena zastupitelstva je veřejnou funkcí. Člen zastupitelstva vykonává svůj mandát 

osobně a v souladu se svým slibem a není přitom vázán žádnými příkazy. 
 
2/ Primátor, náměstkové primátora a další členové zastupitelstva, kteří jsou zároveň členy rady 

města, jsou veřejní funkcionáři podle § 2 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“).  
Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na 
projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu 
nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou 
osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen 
sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost 
projednávat. 

 
3/ Práva a povinnosti člena zastupitelstva při výkonu funkce jsou upravena v ust. § 69 až § 79 

a § 82 a § 83 zákona o obcích, a v případě veřejného funkcionáře, uvedeného v odstavci 2, 
jsou další povinnosti stanoveny v zákoně o střetu zájmů.  

 
Článek 11 

Příspěvky do rozpravy z řad občanů statutárního města Děčín a jiných fyzických osob 
 

1/ Osoby uvedené v článku 7 odst. 4 tohoto jednacího řádu Občané města mají právo postupem 
podle čl. 7 odst. 13 a 14 15 a 16 vyjadřovat na zasedání zastupitelstva v souladu s tímto 
jednacím řádem svá stanoviska ke všem jednotlivým věcem, které jsou projednávány na 
zasedání zastupitelstva, a to na základě písemné přihlášky podané prostřednictvím 
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zapisovatele. K vyjadřování se k návrhu rozpočtu statutárního města Děčín a k závěrečnému 
účtu statutárního města Děčín za uplynulý kalendářní rok se písemná přihláška do diskuze 
rozpravy nevyžaduje.  
 

2/ Předsedající udělí slovo osobám přihlášeným do rozpravy dle čl. 11 odst. 1 po 
vystoupení přihlášených členů zastupitelstva obce a dalších osob uvedených v § 93 
odst. 3 zákona o obcích (člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec, 
zástupce orgánů kraje). 

 
Článek 12 

Péče o nerušený průběh jednání 
 
1/ Nikdo nesmí rušit průběh zasedání zastupitelstva. Předsedající může vykázat ze zasedací 

místnosti rušitele jednání. 
 

2/ Návrhy směřující k maření nebo svévolnému zdržování zasedání zastupitelstva může 
předsedající po schválení zastupitelstvem vyloučit z jednání. 
 

3/ Předsedající může odejmout slovo členu zastupitelstva či řečníkovi z řad veřejnosti, 
který prokazatelným způsobem jiného člena zastupitelstva na veřejném zasedání 
napadá, uráží, či jinak se dotýká jeho cti, nebo jeho rodinných příslušníků. 
 

4/ Pokud člen zastupitelstva či řečník z řad veřejnosti i přes odejmutí slova předsedajícím 
opakovaně vystupuje proti jinému členu zastupitelstva, způsobem uvedeným v odst. 3, 
může být neprodleně vykázán z místnosti, kde probíhá jednání zastupitelstva. Vykázání 
zastupitele však musí předcházet hlasování členů zastupitelstva o takovémto postupu 
proti členu zastupitelstva. 

 
Článek 13 

Ukončení zasedání zastupitelstva 
 
1/ Předsedající ukončí zasedání zastupitelstva, byl-li pořad jednání vyčerpán.  

 
2/ Předsedající rovněž ukončí zasedání zastupitelstva, jestliže při zahájení zasedání nebo 

v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva nebo z jiných 
závažných důvodů, zejména nastala-li mimořádná skutečnost znemožňující další nerušené 
jednání. V těchto případech se koná do 15 dnů jeho náhradní zasedání. Svolá se postupem 
podle článku 3 odst. 1 nebo 2 tohoto jednacího řádu. 
 

3/ V případě, že nejsou body jednání zastupitelstva projednány do 21:00 hodin, zasedání 
zastupitelstva se po této hodině automaticky přerušuje do 9:00 hodin následujícího 
dne, pokud zastupitelstvo nerozhodne, že zasedání pokračuje i po 21:00 hodině. 
Projednávání bodu, zahájené před 21:00 hodinou, se dokončí. 

 
Článek 14 

Pracovní komise zastupitelstva 
 
1/ Na zasedání zastupitelstva je vždy volena komise návrhová a její předseda.  

 
2/ Podle potřeby zastupitelstvo volí komisi volební, jejíž členové zvolí předsedu komise.    

 
3/ Pro přípravu stanovisek a expertiz může zastupitelstvo zřídit další pracovní komise. Do těchto 

pracovních komisí zastupitelstvo volí především své členy a podle potřeby další odborníky, 
kteří nejsou členy zastupitelstva. 
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4/ Funkce pracovních komisí končí splněním úkolu. 
 
5/ Komise návrhová v průběhu zasedání zastupitelstva sleduje znění přijatých usnesení. 

V případě požadavku předsedajícího zasedání zastupitelstva předkládá prostřednictvím svého 
předsedy návrh na nové znění usnesení v dohodnutém termínu. 

 
6/ Komise volební dohlíží na řádný průběh voleb a na dodržení postupu stanoveného ve 

volebním řádu zastupitelstva. Prostřednictvím svých členů zajišťuje sčítání hlasů při tajném 
hlasování a v případě selhání hlasovacího zařízení i při veřejném hlasování. Členem této 
komise nemůže být ten, jehož by se volba týkala. O výsledku voleb předkládá předseda 
komise zprávu zastupitelstvu. 

 
Článek 15 

Organizačně technické záležitosti zasedání zastupitelstva 
 
1/ O průběhu zasedání zastupitelstva se pořizuje zápis, který podepisuje zapisovatel, primátor 

nebo náměstek primátora, určení ověřovatelé zápisu, předseda návrhové komise, případně 
předseda volební komise. Sepisováním zápisu se pověřuje určený zapisovatel, kterým je 
zpravidla zaměstnanec statutárního města zařazený do OPO. Za vyhotovení zápisu z jednání 
zastupitelstva odpovídá tajemník magistrátu. Zápis musí být vyhotoven do 10 dnů po skončení 
zasedání a uložen na OPO k nahlédnutí zákonem definovaným osobám. Po uplynutí příslušné 
ukládací lhůty je předán spolu se souhrnem přijatých usnesení zastupitelstva dle odst. 8 9 a se 
součástmi dle odst. 2 Státnímu oblastnímu archivu v Litoměřicích. 

 
2/ Schválený zápis ze zasedání dokládá skutečný průběh zasedání a zejména přesnou formulaci 

přijatých usnesení k jednotlivým bodům. Nedílnými součástmi zápisu jsou informace 
zastupitelům o svolání zasedání zastupitelstva primátorem, informace magistrátu pro veřejnost 
o připravovaném zasedání zastupitelstva, vlastnoručně podepsaná listina přítomných, 
písemné omluvenky členů zastupitelstva z neúčasti na zasedání a úplné texty všech 
předložených písemných materiálů, fotodokumentace, mapy a další materiály, které byly 
předmětem zasedání zastupitelstva. 

 
3/ Rozhodne-li zastupitelstvo o změně či doplnění materiálu, je předkladatel povinen 

předat zastupitelstvem upravený materiál v listinné i elektronické podobě 
organizačnímu oddělení odboru provozního a organizačního do 3 pracovních dnů po 
zasedání zastupitelstva, na kterém bylo o změně či doplnění rozhodnuto. Podepsaný 
materiál se archivuje spolu se zápisem. 

 
4/ V zápise se uvádí zejména: 

- den a místo konání zasedání zastupitelstva, 
- hodina zahájení a skončení, doba přerušení, 
- počet přítomných členů zastupitelstva, 
- jména určených ověřovatelů zápisu a jména členů zvolené návrhové komise a jejího 

předsedy, 
- schválený program zasedání zastupitelstva, 
- průběh rozpravy k jednotlivým bodům se jmény řečníků, přednesené návrhy, protinávrhy, 

připomínky, dotazy, závěry, 
- průběh a výsledky hlasování výpisem, kdo jak hlasoval (článek 9 odst. 6 tohoto jednacího 

řádu), případně s poznámkou o tajném způsobu hlasování, zápis o výsledku tajného 
hlasování nebo zápis o výsledku voleb tajným hlasováním, 

- jednoznačně formulovaný závěr – přesná formulace přijatých usnesení k jednotlivým 
bodům jednání, též označení osoby nebo orgánu, který usnesení bude realizovat, 
a stanovení termínu, případně dílčí nebo kontrolní termíny, 

- rozpis přijatého svodného usnesení ke každému materiálu schválených bodů programu 
stejného věcného zaměření a po sobě jdoucích materiálů projednaných v „bloku“ dle článku 
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8 odst. 2 tohoto jednacího řádu,   
- u každého hlasování je třeba zaznamenat počet přítomných členů zastupitelstva 

v okamžiku hlasování, 
- dotazy a připomínky, které nebyly zodpovězeny bezodkladně, 
- datum vyhotovení zápisu, 
- další skutečnosti, které by se měly podle rozhodnutí členů zastupitelstva stát součástí 

zápisu. 
 
5/ O námitkách člena zastupitelstva proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva. 
 
6/ Z jednání zastupitelstva je pořizován pro potřeby zápisu zvukový záznam a tento je archivován 

po dobu 1 roku. Zastupitelstvo může ve zvláštních případech rozhodnout o delší době 
archivace. 

 
7/ Zvukový a obrazový záznam ze zasedání zastupitelstva pořízený statutárním městem Děčín 

podle článku 3 odst. 4 zveřejní OPO na internetových stránkách statutárního města Děčín 
http://www.mmdecin.cz do 10 dnů po skončení zasedání. K dodržení obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů bude před zveřejněním zvukový a obrazový záznam upraven 
postupem dle článku 8 odst. 4 se současným uvedením informace, že je zveřejňována 
upravená verze zvukového a obrazového záznamu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

 
8/ OPO vede evidenci všech přijatých usnesení zastupitelstva. Zvláště sleduje plnění ukládací 

části usnesení a po zpracování zprávy o jejím plnění a jejím projednání radou města 
předkládá tuto tajemník magistrátu na zasedání zastupitelstva v digitální podobě na 
technickém nosiči dat zprávu o plnění jako řádný materiál. 

 
9/ Určený zapisovatel zasedání zastupitelstva zpracuje písemný souhrn přijatých usnesení 

zastupitelstva do 8 dnů po skončení zasedání zastupitelstva a v téže lhůtě jej zanese do 
elektronického vnitřního informačního systému magistrátu. Za plnění těchto povinností 
odpovídá OPO. 

 
10/ OPO rozešle souhrn přijatých usnesení zastupitelstva všem členům zastupitelstva 

prostřednictvím Portálu zastupitele. Vyhlášení místního referenda4) oznámí primátor 
Ministerstvu vnitra do 5 dnů od této skutečnosti. 

 
11/ Primátor předkládá pravidelně informace členům zastupitelstva o činnosti rady města 

zasíláním elektronického souboru přijatých usnesení rady města prostřednictvím Portálu 
zastupitele. 

 
12/ V době zasedání zastupitelstva je v místnosti, ve které zastupitelstvo zasedá, umístěna na 

vhodném místě vlajka statutárního města Děčín a znak statutárního města Děčín. 
 

Článek 16 
Závěrečná ustanovení 

 
1/ Přílohou tohoto jednacího řádu je volební řád Zastupitelstva města Děčín. 
 
2/ Zrušuje se Jednací řád Zastupitelstva města Děčín schválený usnesením zastupitelstva č. ZM 

17 07 03 01 19 02 03 01 ze dne 21.09.2017 28.02.2019. 
 
3/ Tento jednací řád byl schválen usnesením č. ZM 19 02 03 01 19 06 02 02 Zastupitelstva 

                                                 
4) Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

http://www.mmdecin.cz/
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města Děčín ze dne 28.02.2019 27.06.2019 a tímto dnem nabývá účinnosti, vyjma čl. 13 
odst. 3, který nabývá účinnosti 01.01.2020. 

 
 
 

 Jaroslav Hrouda Ing. Vladislav Raška 
 primátor náměstek primátora města 
  pro územní a investiční rozvoj 
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Příloha k jednacímu řádu Zastupitelstva města Děčín ze dne 28.02.2019 27.06.2019 
 
 
STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN 
 

 
Volební řád Zastupitelstva města Děčín 

 
Článek 1 

Rozsah působnosti 
 
Tento volební řád upravuje způsob rozhodování Zastupitelstva města Děčín (dále jen 
„zastupitelstvo“) v případech, kdy je předmětem rozhodnutí zastupitelstva volba podle § 84 odst. 2 
písm. l) a m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo může 
rozhodnout, že tohoto volebního řádu se použije též v dalších případech, kdy je potřeba vybrat 
osobu pro obsazení jiných funkcí, než které jsou uvedeny v citovaném zákonném ustanovení. 
 

Článek 2 
Volební komise 

 
1) Zastupitelstvo zvolí k provedení voleb volební komisi z řad členů zastupitelstva. Volební komise 

je tříčlenná a volí ze svého středu předsedu. Volební komise řídí průběh voleb, dohlíží na 
dodržování právních předpisů a tohoto volebního řádu a vyhlašuje výsledek voleb. 

 
2) Volební komise rozhoduje hlasováním. 
 

Článek 3 
Návrhy kandidátů 

 
Návrhy kandidátů jsou oprávněni podávat rada města, primátor a ostatní členové zastupitelstva. 
Návrhy se podávají předsedovi volební komise. 
 

Článek 4 
Způsob hlasování 

 
Hlasování je veřejné nebo tajné. Způsob hlasování navrhuje předsedající, který řídí hlasování 
zastupitelstva, a rozhoduje o něm zastupitelstvo podle jednacího řádu zastupitelstva. 
 

Článek 5 
Veřejné hlasování 

 
1) Volby řídí předseda volební komise. 
 
2) Navržení kandidáti jsou voleni v navrženém pořadí. 

 
3) Zvolen je kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva. 

 
4) Výsledky hlasování oznámí předseda volební komise. 
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Článek 6 
Tajné hlasování 

 
1) Tajně se hlasuje hlasovacími lístky. Hlasovací lístky obsahují seznam všech navržených 

kandidátů v abecedním pořadí. 
 
2) Každý člen zastupitelstva obdrží jeden hlasovací lístek opatřený razítkem statutárního města 

Děčín a podpisem předsedy volební komise. 
 

3) Úpravu hlasovacího lístku provede hlasující člen zastupitelstva tak, že jméno kandidáta, s nímž 
nesouhlasí, přeškrtne vodorovně. Hlasovací lístek se jmény kandidátů, která na odevzdaném 
hlasovacím lístku zůstala nepřeškrtnuta, se považuje za hlas daný těmto kandidátům. 

 
4) Pro úpravu hlasovacích lístků je určen prostor, který zaručuje tajnost hlasování. Členové 

zastupitelstva vstupují do tohoto prostoru jednotlivě. 
 

5) Hlasování provede člen zastupitelstva vhozením hlasovacího lístku do volební schránky, která 
byla před zahájením voleb zapečetěna a umístěna na místě, které určí předseda volební 
komise a které oznámí členům zastupitelstva před zahájením voleb. 

 
6) Zahájení a ukončení hlasování ohlásí předseda volební komise. 
 
7) Volební komise provede bezprostředně po ukončení hlasování sečtení hlasů a vypracuje zápis 

o výsledku voleb. 
 

8) Neplatný je hlasovací lístek odevzdaný na jiném, než vydaném tiskopisu a ten, který je upraven 
jiným způsobem, než je stanoven v odstavci 3. Vzniknou-li pochybnosti o platnosti hlasovacího 
lístku, rozhodne o nich volební komise hlasováním. 

 
9) Pokud jeden z navržených kandidátů získá v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů všech 

členů zastupitelstva, je zvolen. 
 

10) Jestliže žádný z navržených kandidátů nezíská v prvním kole voleb nadpoloviční většinu hlasů 
všech členů zastupitelstva, postupují do dalšího kola volby dva kandidáti, kteří získali nejvyšší 
počet hlasů. 

 
11) V případě, že nejvyšší shodný počet hlasů získají dva z navržených kandidátů, postupují do 

druhého kola volby pouze tito dva kandidáti. 
 

12) Výsledek voleb vyhlásí bezprostředně po sečtení hlasů a vypracování zápisu o výsledku voleb 
předseda volební komise. 

 
Článek 7 

Zápis o výsledku tajných voleb tajným hlasováním 
 

Zápis o výsledku voleb pořizuje volební komise a podepisuje ho předseda a ostatní členové 
volební komise. Zápis o výsledku voleb včetně odevzdaných hlasovacích lístků tvoří přílohu 
originálu zápisu ze zasedání zastupitelstva, na němž se volby uskutečnily. 
 

Článek 8 
Závěrečné ustanovení 

 
Tento volební řád je přílohou Jednacího řádu Zastupitelstva města Děčín schváleného usnesením 
č. ZM 19 02 03 01 19 06 02 02 Zastupitelstva města Děčín ze dne 28.02.2019 27.06.2019. 
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STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN 
 
 

 
JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA DĚČÍN 

 
Zastupitelstvo města Děčín vydává podle § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, tento jednací řád Zastupitelstva města Děčín: 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
Jednací řád zastupitelstva města (dále jen „zastupitelstvo“) upravuje přípravu jeho zasedání, 
svolání, způsob předkládání materiálů na zasedání zastupitelstva, průběh zasedání, formulaci 
výsledků jednání – usnesení, kontrolu jejich plnění, jakož i další organizační a technické otázky. 
 
V rámci dodržení genderového náhledu, tedy rovnosti přístupu k ženám a mužům a současnému 
zachování čtivosti textu tohoto jednacího řádu, je termínem „primátor“ myšlena primátorka 
i primátor. Obdobně nahlížejte na náměstka primátora, vedoucího zaměstnance, zaměstnance 
a další osoby, které je možno vyjádřit v ženském i mužském rodě. 
 

Článek 2 
Pravomoc zastupitelstva 

 
Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti statutárního města, 
uvedených zejména v ust. § 84 a § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), jakož i o dalších pravomocích v samostatné 
působnosti statutárního města, pokud nejsou vyhrazené radě města podle § 102 odst. 2 zákona 
o obcích. 
 

Článek 3 
Svolání zasedání zastupitelstva 

 
1/ Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Zasedání 

zastupitelstva se konají v územním obvodu statutárního města Děčín. Zasedání zastupitelstva 
svolává primátor. Svolává je nejpozději sedm dní přede dnem zasedání zastupitelstva. 
Primátor je povinen svolat zasedání zastupitelstva, požaduje-li to alespoň jedna třetina členů 
zastupitelstva, hejtman kraje, nebo rozhodne-li tak rada města. V tomto případě se zasedání 
zastupitelstva koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena Magistrátu města 
Děčín (dále jen „magistrát“). 

 
2/ Nesvolá-li primátor zasedání zastupitelstva podle odstavce 1, učiní tak náměstek primátora 

pro územní a investiční rozvoj nebo náměstek primátora pro ekonomiku, finance a majetek, 
popřípadě jiný člen zastupitelstva. 

 
3/ Magistrát informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání 

zastupitelstva. Informaci vyvěsí na úřední desce magistrátu nejpozději sedm dní přede dnem 
zasedání zastupitelstva, není-li zákonem stanoveno jinak. Kromě toho informaci uveřejní na 
internetových stránkách statutárního města Děčín http://www.mmdecin.cz, případně 
plakátovací službou.  

 
4/ Zasedání zastupitelstva je veřejné a je vysíláno on-line na internetových stránkách 

statutárního města Děčín http://www.mmdecin.cz. Z jeho jednání se rovněž pořizuje 
statutárním městem Děčín zvukový a obrazový záznam, který je následně zveřejňován 

http://www.mmdecin.cz/
http://www.mmdecin.cz/
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v upravené verzi dle článku 15 odst. 6 tohoto jednacího řádu na internetových stránkách 
statutárního města Děčín http://www.mmdecin.cz.   

 
Článek 4 

Příprava zasedání zastupitelstva 
 
1/ Přípravu zasedání zastupitelstva organizuje tajemník magistrátu podle pokynů primátora 

a podle programu navrženého radou města. Přitom stanoví především konkrétní odpovědnost 
za zpracování a včasné předložení odborných podkladů s případným variantním řešením. 

 
2/ Materiály projednané radou města se předkládají zastupitelstvu elektronicky prostřednictvím 

zabezpečeného internetového portálu. Ve výjimečných případech je možné podat informaci 
k záležitosti, která má být projednána v zastupitelstvu, v listinné podobě. Při projednávání 
majetkoprávních záležitostí a jiných věcí, které byly adresovány zastupitelstvu (např. návrhy, 
podněty, připomínky), zpracovatel prokazatelně seznámí minimálně 7 dní předem fyzické 
a právnické osoby, jichž se to týká, s termínem projednání záležitosti v zastupitelstvu. 

 
3/ Materiály projednané radou města předkládají zastupitelstvu v rozsahu svěřených úkolů 

zpravidla primátor, náměstkové primátora a tajemník magistrátu. Zpracovatelé materiálů 
předávají elektronické materiály odboru provoznímu a organizačnímu magistrátu (dále jen 
„OPO“) nejpozději 8 dnů přede dnem zasedání zastupitelstva, aby mohly být publikovány 
v digitální podobě na zabezpečeném internetovém portálu spolu s informací primátora 
o svolání zasedání zastupitelstva všem členům zastupitelstva nejpozději 7 dní přede dnem 
zasedání. V případě technických problémů a ve výjimečných situacích budou členům 
zastupitelstva doručeny materiály i v kratším termínu prostřednictvím datového nosiče nebo 
v listinné podobě. 

 
4/ Návrhy materiálů členů zastupitelstva nebo výborů, prostřednictvím jejich předsedů, určené 

k projednání na zasedání zastupitelstva se předkládají zastupitelstvu, pokud je nepředkládá 
rada města, elektronicky prostřednictvím zabezpečeného internetového portálu, a to 
nejpozději do 10:00 hodin dne předcházejícího dni konání zasedání zastupitelstva, aby bylo 
možné včas zajistit jejich řádnou anonymizaci a uvolnění veřejnosti.  
 

5/ Návrhy materiálů členů zastupitelstva nebo výborů podané po lhůtě uvedené v čl. 4 odst. 4 
elektronicky prostřednictvím zabezpečeného internetového portálu budou považovány za 
návrhy na projednání podané přímo na zasedání zastupitelstva, nebudou anonymizovány 
a předem uvolněny veřejnosti.  
 

6/ V případech, že členové zastupitelstva, rada nebo výbory předkládají návrhy materiálů na 
projednání přímo na zasedání zastupitelstva, činí tak při projednávání programu zasedání. 
Návrhy jsou v tomto případě podle jejich obsahu, vyjma návrhů podaných způsobem 
uvedeným v čl. 4 odst. 5, předkládány též písemně dle čl. 4 odst. 8 – 11 s kopiemi znění 
návrhu pro každého zastupitele, ve výjimečných případech se návrh podává ústně návrhové 
komisi, která zpracuje návrh na usnesení. O zařazení takto předkládaného návrhu rozhoduje 
zastupitelstvo hlasováním. 

 
7/ Nejpozději do 6 dnů před zasedáním zastupitelstva zajistí OPO zveřejnění materiálů pro 

zasedání zastupitelstva na internetových stránkách statutárního města Děčín 
http://www.mmdecin.cz a současně umožní veřejnosti do nich nahlédnout před samotným 
zasedáním zastupitelstva a v jeho průběhu v jednacím sále na místě označeném „Servis“. 
Ve zveřejněných a zpřístupněných materiálech zajistí jejich zpracovatelé anonymizaci 
osobních údajů podle Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů“) a ochranu všech informací v dokumentech uvedených, jejichž 

http://www.mmdecin.cz/
http://www.mmdecin.cz/
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ochranu předpokládá některý z důvodů pro odmítnutí žádosti o poskytnutí informace dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

 
8/ Materiály pro zasedání zastupitelstva musí mít tyto náležitosti: 

- číslo materiálu a název materiálu, 
- jméno a podpis předkladatele, 
- jméno a podpis zpracovatele a název odboru, 
- návrh na usnesení, 
- důvodovou zprávu. 

 
9/ Důvodová zpráva musí obsahovat zejména: 

- stručný přehled a charakteristiku problému včetně odkazu na právní předpis, podle kterého 
může nebo musí zastupitelstvo rozhodnout, 

- stanovisko dotčených odborů a subjektů, 
- stanovisko rady města, netýká se materiálů podávaných členy zastupitelstva a výbory, 
- přílohy k důvodové zprávě (důležité dokumenty k projednávané záležitosti, na které 

odkazuje důvodová zpráva), 
- v případě, že s projednávanou problematikou souvisejí další rozsáhlé podklady (např. 

studie, plány atp.), odkaz, kde lze do těchto materiálů nahlédnout. 
 
10/ Materiál musí obsahovat zhodnocení dosavadního stavu, předchozí opatření, vysvětlení 

záměru a cíle, k němuž má rozhodnutím dojít, odůvodnění navrhovaných řešení, zhodnocení 
výhod a nevýhod, zhodnocení finanční náročnosti, případně dalších důsledků. 
 

11/ Materiály pro zasedání zastupitelstva se zpracovávají tak, aby umožnily komplexní 
posuzování a přijetí účinných opatření. Musí být věcně správné, úplné, výstižné a stručné 
a musí obsahovat všechny podklady nutné pro rozhodnutí a pro návrhy na opatření. Součástí 
materiálu je vždy návrh usnesení, které musí být formulováno tak, aby bylo konkrétní, 
adresné, termínované a kontrolovatelné. 
 

12/ V případě, kdy je zpracovatelem člen zastupitelstva či předseda výboru, provádí anonymizaci 
OPO.  
 

13/ Korespondenci adresovanou členům zastupitelstva jednotlivě nebo zastupitelstvu jako celku, 
předává těmto tajemník magistrátu neprodleně po jejím obdržení. 

 
Článek 5 

Účast členů zastupitelstva a tajemníka magistrátu na zasedání zastupitelstva 
 
1/   Člen zastupitelstva je povinen zúčastňovat se každého zasedání zastupitelstva, jinak je 

povinen omluvit se primátorovi nebo prostřednictvím OPO ze své neúčasti na zasedání včetně 
uvedení důvodu. Také pozdní příchod na zasedání či předčasný odchod ze zasedání omlouvá 
primátor, popřípadě předsedající.  

 
2/ Účast na zasedání zastupitelstva stvrzují členové zastupitelstva podpisem do listiny 

přítomných. Skutečnosti o pozdních příchodech a předčasných odchodech členů 
zastupitelstva ze zasedání zastupitelstva jsou zaznamenávány v zápise ze zasedání 
zastupitelstva. 

 
3/ Tajemník magistrátu se zúčastňuje zasedání zastupitelstva s hlasem poradním a rovněž svoji 

účast stvrzuje podpisem do listiny přítomných. 
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Článek 6 
Program zasedání zastupitelstva 

 
1/ Program zasedání zastupitelstva navrhuje a předkládá rada města a schvaluje ho 

zastupitelstvo. 
  

2/ Právo předkládat návrhy připravovaného programu zasedání zastupitelstva mají i jeho členové 
a předsedové výborů za podmínek uvedených v čl. 4.  
 

3/ Předkladatel odpovídá za zpracování a přípravu podkladů a za obsah případné prezentace.  
 

4/ Na zasedání zastupitelstva může být jednáno jenom o těch bodech programu, které byly 
projednány v rámci rozpravy k programu (včetně návrhů na doplnění či změnu programu 
podaných po zahájení zasedání zastupitelstva nebo podaných podle čl. 4 odst. 5) a schváleny 
zastupitelstvem. 
 

5/ Rozhodne-li zastupitelstvo hlasováním o nezařazení návrhu člena zastupitelstva do programu 
zasedání, je nepřípustné tento návrh znovu předložit v průběhu zasedání téhož zastupitelstva. 
 

6/ Pravidelnou součástí programu zasedání zastupitelstva je podání informace občanům 
o činnosti orgánů města v období mezi zasedáními jednotlivých zastupitelstev. 
 

Článek 7 
Organizace a průběh zasedání zastupitelstva 

 
1/ Zasedání zastupitelstva řídí zpravidla primátor nebo náměstek primátora, popřípadě pověřený 

člen rady města (dále jen „předsedající“). Dbá o to, aby zasedání mělo pracovní charakter, 
věcný a důstojný průběh. 

 
2/ Předsedající řídí hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhlašuje. Rovněž přerušuje a ukončuje 

zasedání zastupitelstva. 
 

3/ V zahajovací části zasedání zastupitelstva předsedající oznámí, zda zasedání zastupitelstva 
bylo řádně svoláno, a konstatuje, zda je přítomna nadpoloviční většina všech členů 
zastupitelstva. Dále navrhne zvolení pracovních komisí, zejména komise návrhové, jejich 
předsedů a členů, a rovněž navrhne určení dvou členů zastupitelstva ověřovateli zápisu 
o průběhu zasedání zastupitelstva. O všech návrzích nechá hlasovat. Dále sdělí informaci 
o ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva, o jeho uložení na OPO k nahlédnutí 
a jaké eventuální námitky byly proti němu podány. O námitkách člena zastupitelstva proti 
zápisu s vyjádřením ověřovatelů zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva. Zápis, 
proti němuž nebyly podány námitky, se pokládá za schválený. 

 
4/ Zápis a souhrn usnesení z předchozího zasedání zastupitelstva je při zasedání zastupitelstva 

vyložen k nahlédnutí osobám uvedeným v § 16 odst. 2 a 3 a § 17 zákona o obcích 
- občanům statutárního města Děčín, kteří dosáhli věku 18 let, 
- fyzickým osobám, které dosáhly věku 18 let a vlastní na území statutárního města Děčín 

nemovitost, a 
- fyzickým osobám, které dosáhly věku 18 let, jsou cizími státními občany a jsou ve 

statutárním městě Děčín hlášeny k trvalému pobytu, stanoví – li tak mezinárodní smlouva, 
kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena. 

Těmto osobám je rovněž vyložen k nahlédnutí souhrn usnesení rady města za období od 
předchozího zasedání zastupitelstva. 
 

5/ Po zahájení zasedání zastupitelstva předsedající přednese radou města navržený program 
zasedání, doplněný o návrhy členů zastupitelstva a předsedů výborů dle čl. 4 odst. 4, a vyzve 
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členy zastupitelstva a výbory k podání návrhů na doplnění nebo změnu programu.  Poté dá 
předsedající hlasovat o schválení programu zasedání zastupitelstva. Nejprve se hlasuje 
o návrzích na doplnění podaných dle čl. 4 odst. 5 a podaných na zasedání přímo v rámci 
rozpravy k programu a poté o návrhu programu jako celku. 
 

6/ Požádá-li na zasedání zastupitelstva o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, 
poslanec, zástupce orgánů kraje nebo předseda osadního výboru zřízeného zastupitelstvem, 
musí mu předsedající udělit slovo. 

 
7/ Předsedající nebo jím vyzvaný předkladatel nebo zpracovatel materiálu přednese úvodní 

slovo k projednávaným materiálům, délka vystoupení činí maximálně 3 minuty. 
 
8/ Do rozpravy k projednávanému materiálu se přihlašují členové zastupitelstva a zaměstnanci 

města výrazným zdvižením ruky, přičemž členové zastupitelstva ještě současně stisknou 
příslušné tlačítko hlasovacího zařízení, je-li v jednací místnosti instalováno (viz první věta 
článku 9 odst. 6 tohoto jednacího řádu). Bez ohledu na pořadí přihlášených do rozpravy musí 
být uděleno slovo, a to neprodleně, avšak bez přerušení diskutujícího, tomu členovi 
zastupitelstva nebo tajemníkovi magistrátu, kteří namítají nedodržení jednacího řádu 
zastupitelstva nebo právních předpisů, přihlášením se slovy „technická poznámka“.  

 
9/ Za technickou poznámku se považuje procedurální návrh týkající se způsobu projednávání 

některého bodu pořadu nebo upozornění na porušení jednacího řádu nebo právního předpisu, 
rychlé zpřesnění faktu nebo oprava výroku řečníka. Nelze v ní však uplatňovat věcná 
stanoviska k projednávané otázce. Přednesení technické poznámky ani případná odpověď na 
technickou poznámku jiného člena zastupitelstva nesmí překročit 2 minuty a nezapočítávají se 
do povoleného počtu dvou vystoupení k jednomu bodu programu.  

 
10/ Odpovědi předkladatele na dotazy členů zastupitelstva se nezapočítávají do stanoveného 

limitu počtu vystoupení. Překročí-li člen zastupitelstva dobu k přednesení technické poznámky, 
popřípadě k odpovědi na ni, nebo není-li jeho vystoupení technickou poznámkou, odejme mu 
předsedající slovo. Rozhodnutí předsedajícího o odnětí slova pro překročení doby stanovené 
pro přednesení technické poznámky, popřípadě k odpovědi na ni, nebo z důvodu, 
že vystoupení člena zastupitelstva není technickou poznámkou, je konečné.  

 
11/ Odchyluje-li se řečník od projednávaného tématu, vyzve jej předsedající slovy „k věci“. Pokud 

ani po tomto upozornění se řečník k projednávanému tématu nevrátí nebo se od tématu 
opětovně odchýlí, je předsedající oprávněn slovo řečníkovi odejmout. 

 
12/ Zastupitelstvo může v průběhu zasedání hlasováním bez rozpravy rozhodnout o přesunutí 

bodů programu zasedání nebo o sloučení rozpravy ke dvěma nebo i více bodům programu. 
 
13/ Do rozpravy k projednávanému materiálu se mohou členové zastupitelstva, zaměstnanci 

města a osoby dle článku 7 odst. 4 tohoto jednacího řádu přihlásit jenom do konce rozpravy 
k projednávanému materiálu. 

 
14/ Nikdo, komu předsedající neudělí slovo, nemůže se ho ujmout. 
 
15/ Členové zastupitelstva a osoby uvedené v čl. 7 odst. 4 (dále jen „diskutující“) se mohou 

vyjadřovat k jednotlivým bodům schváleného programu zasedání zastupitelstva. Slovo 
diskutujícímu uděluje vždy předsedající. Maximální délka vystoupení diskutujícího k jednomu 
bodu činí 5 minut. Po uplynutí stanovené doby je možné pokračovat ve vystoupení v délce 
3 minut, a to pouze po předchozím souhlasu zastupitelstva vyjádřeném hlasováním. 
 

16/ V případě bodu „Diskuse a závěr“ se osoby uvedené v čl. 7 odst. 4 (dále jen „občané města“) 
mohou přihlašovat do rozpravy s jednotlivými příspěvky. Téma příspěvku nesmí být obsahově 
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shodné či podobné. Přihlásit se do rozpravy s jednotlivými příspěvky lze ze strany občanů 
města pouze do zahájení rozpravy k bodu „Diskuse a závěr“. Po zahájení rozpravy již nebude 
možno ze strany občanů města se s novými příspěvky přihlašovat, pokud nerozhodne 
zastupitelstvo hlasováním jinak.  Doby vystoupení se pak vztahují v tomto bodě k jednotlivým 
příspěvkům.  
 

17/ Diskutující může k jednomu bodu schváleného programu zasedání zastupitelstva vystoupit 
maximálně dvakrát, to neplatí pro členy zastupitelstva. 
 

18/ Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen zastupitelstva. O jeho návrhu se 
hlasuje bez rozpravy a je-li schválen, předsedající rozpravu k danému bodu programu ukončí 
bez ohledu na další přihlášené do rozpravy. 
 

19/ Předsedající může kdykoliv v průběhu jednání zastupitelstva vyhlásit přestávku. Návrh na 
vyhlášení přestávky může podat i člen zastupitelstva. O jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy. 

 
20/ Primátor předkládá vždy nejbližšímu zasedání zastupitelstva k rozhodnutí usnesení rady 

města ve věci v samostatné působnosti, jehož výkon byl primátorem pozastaven pro 
nesprávnost. Primátor je povinen věc vysvětlit a zdůvodnit předkládaný návrh. Zastupitelstvo 
rozhoduje o zrušení takovéhoto usnesení hlasováním. 

 
Článek 8 

Usnesení zastupitelstva 
 
1/ Pracovní návrh na usnesení k materiálu, který má být v rámci schválených bodů programu 

projednán na zastupitelstvu, předkládá zastupitelstvu ke schválení rada města. Návrh na 
změny nebo doplnění pracovního návrhu usnesení dávají členové zastupitelstva v rámci 
projednávání jednotlivých bodů programu. Vypracováním návrhu na usnesení může pověřit 
předsedající také návrhovou komisi. 

 
2/ Navržené usnesení musí být formulováno stručně, srozumitelně, adresně, s termíny 

a odpovědností za splnění ukládaných úkolů. O každém návrhu usnesení k materiálu 
schváleného bodu programu se hlasuje samostatně. V případech projednávání materiálů 
schválených bodů programu stejného věcného zaměření a po sobě jdoucích lze o návrzích 
usnesení, při shodě zastupitelů, hlasovat v „bloku“ s tím, že ke každému usnesení v bloku 
projednávaných materiálů bude přiřazen výsledek svodného hlasování. Usnesení 
zastupitelstva, rozhodnutí nebo volba jsou schváleny, hlasuje-li pro schválení nadpoloviční 
většina všech členů zastupitelstva, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak1). V případě, že 
pro schválení usnesení zastupitelstva nehlasuje nadpoloviční většina všech členů 
zastupitelstva, nevzniká žádné usnesení, tzn. ani usnesení opačného významu; pouze se tato 
skutečnost zaznamená do zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva.  

 
3/ Usnesením zastupitelstva lze ukládat úkoly v rozsahu pravomoci zastupitelstva dané zákonem 

primátorovi, náměstkům primátora, radě města, členům zastupitelstva, výborům a tajemníkovi 
magistrátu. 

 
4/ Písemný souhrn přijatých usnesení zastupitelstva podepisuje vždy primátor nebo náměstek 

primátora, dále určení ověřovatelé zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva, předseda 
návrhové komise a zapisovatel, případně předseda volební komise. Souhrn přijatých usnesení 
zastupitelstva musí být zveřejněn do 8 dnů po skončení zasedání. Před zveřejněním však 
musí být usnesení přiměřeně upravena, tj. musí být odstraněny osobní údaje2) nebo 

                                                 
1) Například § 14 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 
2) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
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provedena jejich anonymizace. Při anonymizování osobních údajů nebo jejich zpřístupnění 
v omezeném rozsahu je však vždy třeba postupovat tak, aby konkrétní sdělení ještě splnilo 
svůj účel. Na zveřejňovaných upravených verzích usnesení ze zasedání zastupitelstva musí 
být uvedena poznámka, že je zveřejňována upravená verze dokumentu z důvodu dodržení 
přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů. Zveřejnění provádí OPO vyvěšením tohoto upraveného písemného souhrnu 
na úřední desce magistrátu. Dále se upravený souhrn přijatých usnesení a výstup o hlasování 
jednotlivých zastupitelů ke každému usnesení zveřejní na internetových stránkách statutárního 
města Děčín http://www.mmdecin.cz, a pokud tak stanoví zákon, i jiným způsobem. 

 
5/ Týká-li se přijaté usnesení zastupitelstva rozhodnutí o vyhlášení nebo nevyhlášení místního 

referenda na návrh přípravného výboru pro místní referendum3), zastupitelstvo prostřednictvím 
primátora neprodleně vyrozumí zmocněnce přípravného výboru o přijatém usnesení a zároveň 
toto usnesení vyvěsí na úřední desce magistrátu po dobu 15 dnů. OPO zároveň zveřejní toto 
usnesení na internetových stránkách statutárního města Děčín http://www.mmdecin.cz. 
 

Článek 9 
Hlasování 

 
1/ Předkladatel může vzít svůj návrh zpět pouze do doby, než je započato s hlasováním o dané 

věci. 
 

2/ Má-li zastupitelstvo hlasovat o návrhu, který byl předložen dle čl. 4 odst. 5 nebo po zahájení 
zasedání zastupitelstva, poskytne předsedající členům zastupitelstva přiměřeně čas potřebný 
k seznámení se s tímto návrhem. 
 

3/ Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zastupitelstvo hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého 
usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající. 

 
4/ V případě, že je předloženo více návrhů na usnesení, hlasuje zastupitelstvo nejprve o návrhu 

rady města a pokud tento není schválen, hlasuje se o dalších návrzích v pořadí tak, jak byly 
podány. Jestliže pro návrh hlasovala nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, pokud 
zvláštní právní předpis nestanoví jinak1), považuje se tento návrh za schválený a o ostatních 
návrzích se již nehlasuje. 

 
5/ Jestliže žádný předložený návrh dle odst. 2 nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se 

zastupitelstvo na návrh předsedajícího usnést na dohodovacím řízení. Předsedající v tomto 
případě vyzve zástupce volebních stran, aby jmenovali po jednom zástupci pro toto řízení. 
Zasedání zastupitelstva na nezbytnou dobu přeruší. Dohodovacímu řízení předsedá 
předsedající. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou 
většinu, obnoví předsedající činnost přerušeného zasedání zastupitelstva, přednese upravený 
návrh a dá o něm hlasovat. Nepřijme-li zastupitelstvo žádné navržené usnesení, vypracuje 
návrhová komise nový návrh usnesení. 

 
6/ Nezíská-li ani nový návrh usnesení předložený návrhovou komisí dle odst. 3 potřebnou 

většinu hlasů, prohlásí předsedající návrh za zamítnutý. 
 
7/ Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o čemž rozhoduje zastupitelstvo. 
 

                                                                                                                                                                  
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES.  

 
3)  § 13 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

http://www.mmdecin.cz/
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8/ Veřejné hlasování se provádí výrazným zdvižením ruky, které musí být současně doplněno 
užitím hlasovacího zařízení, je-li v jednací místnosti instalováno. Předsedající požádá 
o hlasování a člen zastupitelstva při hlasování zdvihne ruku k příslušnému návrhu a současně 
stiskne příslušné tlačítko hlasovacího zařízení. V případě rozporu mezi výsledkem hlasování 
zdvižením ruky (aklamací) a výsledkem hlasování pomocí hlasovacího zařízení platí výsledek 
hlasování provedeného pomocí hlasovacího zařízení. 

 
9/ Při tajném hlasování se přiměřeně použije postup upravený ve volebním řádu Zastupitelstva 

města Děčín, který tvoří přílohu tohoto jednacího řádu. 
 

Článek 10 
Práva a povinnosti člena zastupitelstva při výkonu své funkce 

 
1/ Funkce člena zastupitelstva je veřejnou funkcí. Člen zastupitelstva vykonává svůj mandát 

osobně a v souladu se svým slibem a není přitom vázán žádnými příkazy. 
 
2/ Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání 

a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj 
samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na 
základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením 
jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat. 

 
3/ Práva a povinnosti člena zastupitelstva při výkonu funkce jsou upravena v ust. § 69 až § 79 

a § 82 a § 83 zákona o obcích, a v případě veřejného funkcionáře, uvedeného v odstavci 2, 
jsou další povinnosti stanoveny v zákoně o střetu zájmů.  

 
Článek 11 

Příspěvky do rozpravy z řad občanů statutárního města Děčín a jiných fyzických osob 
 

1/ Občané města mají právo postupem podle čl. 7 odst. 15 a 16 vyjadřovat na zasedání 
zastupitelstva v souladu s tímto jednacím řádem svá stanoviska ke všem jednotlivým věcem, 
které jsou projednávány na zasedání zastupitelstva, a to na základě písemné přihlášky 
podané prostřednictvím zapisovatele. K vyjadřování se k návrhu rozpočtu statutárního města 
Děčín a k závěrečnému účtu statutárního města Děčín za uplynulý kalendářní rok se písemná 
přihláška do rozpravy nevyžaduje.  
 

2/ Předsedající udělí slovo osobám přihlášeným do rozpravy dle čl. 11 odst. 1 po vystoupení 
přihlášených členů zastupitelstva obce a dalších osob uvedených v § 93 odst. 3 zákona 
o obcích (člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec, zástupce orgánů kraje). 

 
Článek 12 

Péče o nerušený průběh jednání 
 
1/ Nikdo nesmí rušit průběh zasedání zastupitelstva. Předsedající může vykázat ze zasedací 

místnosti rušitele jednání. 
 

2/ Návrhy směřující k maření nebo svévolnému zdržování zasedání zastupitelstva může 
předsedající po schválení zastupitelstvem vyloučit z jednání. 
 

3/ Předsedající může odejmout slovo členu zastupitelstva či řečníkovi z řad veřejnosti, který 
prokazatelným způsobem jiného člena zastupitelstva na veřejném zasedání napadá, uráží, či 
jinak se dotýká jeho cti, nebo jeho rodinných příslušníků. 
 

4/ Pokud člen zastupitelstva či řečník z řad veřejnosti i přes odejmutí slova předsedajícím 
opakovaně vystupuje proti jinému členu zastupitelstva, způsobem uvedeným v odst. 3, může 
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být neprodleně vykázán z místnosti, kde probíhá jednání zastupitelstva. Vykázání zastupitele 
však musí předcházet hlasování členů zastupitelstva o takovémto postupu proti členu 
zastupitelstva. 

 
Článek 13 

Ukončení zasedání zastupitelstva 
 
1/ Předsedající ukončí zasedání zastupitelstva, byl-li pořad jednání vyčerpán.  

 
2/ Předsedající rovněž ukončí zasedání zastupitelstva, jestliže při zahájení zasedání nebo v jeho 

průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva nebo z jiných 
závažných důvodů, zejména nastala-li mimořádná skutečnost znemožňující další nerušené 
jednání. V těchto případech se koná do 15 dnů jeho náhradní zasedání. Svolá se postupem 
podle článku 3 odst. 1 nebo 2 tohoto jednacího řádu. 
 

3/ V případě, že nejsou body jednání zastupitelstva projednány do 21:00 hodin, zasedání 
zastupitelstva se po této hodině automaticky přerušuje do 9:00 hodin následujícího dne, pokud 
zastupitelstvo nerozhodne, že zasedání pokračuje i po 21:00 hodině. Projednávání bodu, 
zahájené před 21:00 hodinou, se dokončí. 

 
Článek 14 

Pracovní komise zastupitelstva 
 
1/ Na zasedání zastupitelstva je vždy volena komise návrhová a její předseda.  

 
2/ Podle potřeby zastupitelstvo volí komisi volební, jejíž členové zvolí předsedu komise.    

 
3/ Pro přípravu stanovisek a expertiz může zastupitelstvo zřídit další pracovní komise. Do těchto 

pracovních komisí zastupitelstvo volí především své členy a podle potřeby další odborníky, 
kteří nejsou členy zastupitelstva. 

 
4/ Funkce pracovních komisí končí splněním úkolu. 
 
5/ Komise návrhová v průběhu zasedání zastupitelstva sleduje znění přijatých usnesení. 

V případě požadavku předsedajícího zasedání zastupitelstva předkládá prostřednictvím svého 
předsedy návrh na nové znění usnesení v dohodnutém termínu. 

 
6/ Komise volební dohlíží na řádný průběh voleb a na dodržení postupu stanoveného ve 

volebním řádu zastupitelstva. Prostřednictvím svých členů zajišťuje sčítání hlasů při tajném 
hlasování a v případě selhání hlasovacího zařízení i při veřejném hlasování. Členem této 
komise nemůže být ten, jehož by se volba týkala. O výsledku voleb předkládá předseda 
komise zprávu zastupitelstvu. 

 
Článek 15 

Organizačně technické záležitosti zasedání zastupitelstva 
 
1/ O průběhu zasedání zastupitelstva se pořizuje zápis, který podepisuje zapisovatel, primátor 

nebo náměstek primátora, určení ověřovatelé zápisu, předseda návrhové komise, případně 
předseda volební komise. Sepisováním zápisu se pověřuje určený zapisovatel, kterým je 
zpravidla zaměstnanec statutárního města zařazený do OPO. Za vyhotovení zápisu z jednání 
zastupitelstva odpovídá tajemník magistrátu. Zápis musí být vyhotoven do 10 dnů po skončení 
zasedání a uložen na OPO k nahlédnutí zákonem definovaným osobám. Po uplynutí příslušné 
ukládací lhůty je předán spolu se souhrnem přijatých usnesení zastupitelstva dle odst. 9 a se 
součástmi dle odst. 2 Státnímu oblastnímu archivu v Litoměřicích. 
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2/ Schválený zápis ze zasedání dokládá skutečný průběh zasedání a zejména přesnou formulaci 
přijatých usnesení k jednotlivým bodům. Nedílnými součástmi zápisu jsou informace 
zastupitelům o svolání zasedání zastupitelstva primátorem, informace magistrátu pro veřejnost 
o připravovaném zasedání zastupitelstva, vlastnoručně podepsaná listina přítomných a úplné 
texty všech předložených písemných materiálů, fotodokumentace, mapy a další materiály, 
které byly předmětem zasedání zastupitelstva. 

 
3/ Rozhodne-li zastupitelstvo o změně či doplnění materiálu, je předkladatel povinen předat 

zastupitelstvem upravený materiál v listinné i elektronické podobě organizačnímu oddělení 
odboru provozního a organizačního do 3 pracovních dnů po zasedání zastupitelstva, na 
kterém bylo o změně či doplnění rozhodnuto. Podepsaný materiál se archivuje spolu se 
zápisem. 

 
4/ V zápise se uvádí zejména: 

- den a místo konání zasedání zastupitelstva, 
- hodina zahájení a skončení, doba přerušení, 
- počet přítomných členů zastupitelstva, 
- jména určených ověřovatelů zápisu a jména členů zvolené návrhové komise a jejího 

předsedy, 
- schválený program zasedání zastupitelstva, 
- průběh rozpravy k jednotlivým bodům se jmény řečníků, přednesené návrhy, protinávrhy, 

připomínky, dotazy, závěry, 
- průběh a výsledky hlasování výpisem, kdo jak hlasoval (článek 9 odst. 6 tohoto jednacího 

řádu), případně s poznámkou o tajném způsobu hlasování, zápis o výsledku tajného 
hlasování nebo zápis o výsledku voleb tajným hlasováním, 

- jednoznačně formulovaný závěr – přesná formulace přijatých usnesení k jednotlivým 
bodům jednání, též označení osoby nebo orgánu, který usnesení bude realizovat, 
a stanovení termínu, případně dílčí nebo kontrolní termíny, 

- rozpis přijatého svodného usnesení ke každému materiálu schválených bodů programu 
stejného věcného zaměření a po sobě jdoucích materiálů projednaných v „bloku“ dle článku 
8 odst. 2 tohoto jednacího řádu,   

- u každého hlasování je třeba zaznamenat počet přítomných členů zastupitelstva 
v okamžiku hlasování, 

- dotazy a připomínky, které nebyly zodpovězeny bezodkladně, 
- datum vyhotovení zápisu, 
- další skutečnosti, které by se měly podle rozhodnutí členů zastupitelstva stát součástí 

zápisu. 
 
5/ O námitkách člena zastupitelstva proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva. 
 
6/ Z jednání zastupitelstva je pořizován pro potřeby zápisu zvukový záznam a tento je archivován 

po dobu 1 roku. Zastupitelstvo může ve zvláštních případech rozhodnout o delší době 
archivace. 

 
7/ Zvukový a obrazový záznam ze zasedání zastupitelstva pořízený statutárním městem Děčín 

podle článku 3 odst. 4 zveřejní OPO na internetových stránkách statutárního města Děčín 
http://www.mmdecin.cz do 10 dnů po skončení zasedání. K dodržení obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů bude před zveřejněním zvukový a obrazový záznam upraven 
postupem dle článku 8 odst. 4 se současným uvedením informace, že je zveřejňována 
upravená verze zvukového a obrazového záznamu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

 
8/ OPO vede evidenci všech přijatých usnesení zastupitelstva. Zvláště sleduje plnění ukládací 

části usnesení a po zpracování zprávy o jejím plnění a jejím projednání radou města 
předkládá tuto tajemník magistrátu na zasedání zastupitelstva jako řádný materiál. 

http://www.mmdecin.cz/
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9/ Určený zapisovatel zasedání zastupitelstva zpracuje písemný souhrn přijatých usnesení 

zastupitelstva do 8 dnů po skončení zasedání zastupitelstva a v téže lhůtě jej zanese do 
elektronického vnitřního informačního systému magistrátu. Za plnění těchto povinností 
odpovídá OPO. 

 
10/ OPO rozešle souhrn přijatých usnesení zastupitelstva všem členům zastupitelstva 

prostřednictvím Portálu zastupitele. Vyhlášení místního referenda4) oznámí primátor 
Ministerstvu vnitra do 5 dnů od této skutečnosti. 

 
11/ Primátor předkládá pravidelně informace členům zastupitelstva o činnosti rady města 

prostřednictvím Portálu zastupitele. 
 
12/ V době zasedání zastupitelstva je v místnosti, ve které zastupitelstvo zasedá, umístěna na 

vhodném místě vlajka statutárního města Děčín a znak statutárního města Děčín. 
 

Článek 16 
Závěrečná ustanovení 

 
1/ Přílohou tohoto jednacího řádu je volební řád Zastupitelstva města Děčín. 
 
2/ Zrušuje se Jednací řád Zastupitelstva města Děčín schválený usnesením zastupitelstva č. ZM 

19 02 03 01 ze dne 28.02.2019. 
 
3/ Tento jednací řád byl schválen usnesením č. ZM 19 06 02 02 Zastupitelstva města Děčín ze 

dne 27.06.2019 a tímto dnem nabývá účinnosti, vyjma čl. 13 odst. 3, který nabývá účinnosti 
01.01.2020. 

 
 
 

 Jaroslav Hrouda Ing. Vladislav Raška 
 primátor náměstek primátora města 
  pro územní a investiční rozvoj 

                                                 
4) Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Příloha k jednacímu řádu Zastupitelstva města Děčín ze dne 27.06.2019 
 
 
STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN 
 

 
Volební řád Zastupitelstva města Děčín 

 
Článek 1 

Rozsah působnosti 
 
Tento volební řád upravuje způsob rozhodování Zastupitelstva města Děčín (dále jen 
„zastupitelstvo“) v případech, kdy je předmětem rozhodnutí zastupitelstva volba podle § 84 odst. 2 
písm. l) a m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo může 
rozhodnout, že tohoto volebního řádu se použije též v dalších případech, kdy je potřeba vybrat 
osobu pro obsazení jiných funkcí, než které jsou uvedeny v citovaném zákonném ustanovení. 
 

Článek 2 
Volební komise 

 
1) Zastupitelstvo zvolí k provedení voleb volební komisi z řad členů zastupitelstva. Volební komise 

je tříčlenná a volí ze svého středu předsedu. Volební komise řídí průběh voleb, dohlíží na 
dodržování právních předpisů a tohoto volebního řádu a vyhlašuje výsledek voleb. 

 
2) Volební komise rozhoduje hlasováním. 
 

Článek 3 
Návrhy kandidátů 

 
Návrhy kandidátů jsou oprávněni podávat rada města, primátor a ostatní členové zastupitelstva. 
Návrhy se podávají předsedovi volební komise. 
 

Článek 4 
Způsob hlasování 

 
Hlasování je veřejné nebo tajné. Způsob hlasování navrhuje předsedající, který řídí hlasování 
zastupitelstva, a rozhoduje o něm zastupitelstvo podle jednacího řádu zastupitelstva. 
 

Článek 5 
Veřejné hlasování 

 
1) Volby řídí předseda volební komise. 
 
2) Navržení kandidáti jsou voleni v navrženém pořadí. 

 
3) Zvolen je kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva. 

 
4) Výsledky hlasování oznámí předseda volební komise. 
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Článek 6 
Tajné hlasování 

 
1) Tajně se hlasuje hlasovacími lístky. Hlasovací lístky obsahují seznam všech navržených 

kandidátů v abecedním pořadí. 
 
2) Každý člen zastupitelstva obdrží jeden hlasovací lístek opatřený razítkem statutárního města 

Děčín a podpisem předsedy volební komise. 
 

3) Úpravu hlasovacího lístku provede hlasující člen zastupitelstva tak, že jméno kandidáta, s nímž 
nesouhlasí, přeškrtne vodorovně. Hlasovací lístek se jmény kandidátů, která na odevzdaném 
hlasovacím lístku zůstala nepřeškrtnuta, se považuje za hlas daný těmto kandidátům. 

 
4) Pro úpravu hlasovacích lístků je určen prostor, který zaručuje tajnost hlasování. Členové 

zastupitelstva vstupují do tohoto prostoru jednotlivě. 
 

5) Hlasování provede člen zastupitelstva vhozením hlasovacího lístku do volební schránky, která 
byla před zahájením voleb zapečetěna a umístěna na místě, které určí předseda volební 
komise a které oznámí členům zastupitelstva před zahájením voleb. 

 
6) Zahájení a ukončení hlasování ohlásí předseda volební komise. 
 
7) Volební komise provede bezprostředně po ukončení hlasování sečtení hlasů a vypracuje zápis 

o výsledku voleb. 
 

8) Neplatný je hlasovací lístek odevzdaný na jiném, než vydaném tiskopisu a ten, který je upraven 
jiným způsobem, než je stanoven v odstavci 3. Vzniknou-li pochybnosti o platnosti hlasovacího 
lístku, rozhodne o nich volební komise hlasováním. 

 
9) Pokud jeden z navržených kandidátů získá v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů všech 

členů zastupitelstva, je zvolen. 
 

10) Jestliže žádný z navržených kandidátů nezíská v prvním kole voleb nadpoloviční většinu hlasů 
všech členů zastupitelstva, postupují do dalšího kola volby dva kandidáti, kteří získali nejvyšší 
počet hlasů. 

 
11) V případě, že nejvyšší shodný počet hlasů získají dva z navržených kandidátů, postupují do 

druhého kola volby pouze tito dva kandidáti. 
 

12) Výsledek voleb vyhlásí bezprostředně po sečtení hlasů a vypracování zápisu o výsledku voleb 
předseda volební komise. 

 
Článek 7 

Zápis o výsledku tajných voleb tajným hlasováním 
 

Zápis o výsledku voleb pořizuje volební komise a podepisuje ho předseda a ostatní členové 
volební komise. Zápis o výsledku voleb včetně odevzdaných hlasovacích lístků tvoří přílohu 
originálu zápisu ze zasedání zastupitelstva, na němž se volby uskutečnily. 
 

Článek 8 
Závěrečné ustanovení 

 
Tento volební řád je přílohou Jednacího řádu Zastupitelstva města Děčín schváleného usnesením 
č. ZM 19 06 02 02 Zastupitelstva města Děčín ze dne 27.06.2019. 
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I. CELKOVÉ HODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ 
MĚSTA ZA ROK 2018 

 
V souladu s § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 17 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, zpracoval odbor ekonomický Magistrátu města Děčín na základě účetních výkazů, 
podkladů jednotlivých útvarů a organizací návrh Závěrečného účtu statutárního města Děčín.   
 
Dle příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
požádalo město o přezkoumání hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Přezkoumání 
hospodaření města za r. 2018 provedla firma TOP AUDITING, s.r.o., Brno. Zpráva   
o výsledku přezkoumání je součástí předkládaného materiálu. 
  
Dále je předkládána v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění  
a vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých 
vybraných účetních jednotek, a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, účetní 
závěrka města Děčín za r. 2018, roční zpráva o výsledcích interního auditu včetně zjištění 
z provedených auditů za rok 2018 a inventarizační zpráva o provedení inventarizace majetku 
a závazků za rok 2018. 
 
Hospodaření města v roce 2018 se řídilo rozpočtem, který projednalo a schválilo zastupitelstvo 
města dne 14. 12. 2017  usn. č. ZM 17 10 03 01.  Rozpočet byl upravován formou rozpočtových 
opatření, kterých bylo schváleno celkem 340. 
 
Hospodaření města skončilo za rok 2018 účetním přebytkem ve výši 19.416 tis. Kč (tabulka 
č. 1). Důvodem je zejména nižší čerpání výdajů a překročení příjmů v rozpočtovém roce. 
 
Celkové příjmy dosáhly skutečnosti 1.050.792 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem 
byly vyšší o cca 30.889 tis. Kč, což je plnění na 103,0 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s 
rokem 2017 jsou celkové příjmy vyšší o 120.501 tis. Kč. Na celkovém zvýšení se podílejí 
zejména daňové příjmy, kterých město získalo o 67.878 tis. Kč více oproti r. 2017, přijaté 
dotace, kterých město získalo o cca 30.619 tis. Kč více a kapitálové příjmy (o 21.121 tis. Kč 
více). Nadále se projevuje vliv ekonomiky státu, kdy se HDP v roce 2018 zvýšil o 2,9 %, v roce 
2017 to bylo o 4,5 %. V porovnání s předchozím rokem se tudíž tempo růstu zpomalilo. Na 
růst HDP měl pozitivní vliv růst spotřeby domácností, investiční aktivita domácností, 
nefinančních podniků a vládních institucí (zdroj ČSÚ). 
 
Celkové výdaje města byly čerpány ve výši 1.031.376 tis. Kč, což je plnění 83,3 % 
upraveného rozpočtu. Ve srovnání s r. 2017 byly výdaje vyšší o 179.142 tis. Kč, z toho běžné 
výdaje včetně výdajů na velké opravy byly vyšší o 87.979 tis. Kč a kapitálové výdaje byly vyšší 
o 91.163 tis. Kč. Zvýšení výdajů bylo ovlivněno zejména realizací investičních akcí a oprav 
z vlastních zdrojů. 
 
Financování ve výši -19.416 tis. Kč vyjadřuje rozdíl mezi příjmy a výdaji, resp. jedná se 
o výsledek hospodaření za r. 2018. 
 
Provozní saldo za r. 2018 činilo 156.096 tis. Kč, tj. cca 15,5 % provozních příjmů. Vývoj 
provozních příjmů a výdajů a provozního salda v letech 2002 – 2018 znázorňuje graf č. 2 a 3. 
Z přehledu vyplývá, že provozní saldo je nejvyšší za posledních 17 let. 
 
Na účtech rozhodných pro výsledek hospodaření k 31. 12. 2018 zůstalo 236.912 tis. Kč  
a na účtu sociálního fondu 3.281 tis. Kč. Důvodem významného zůstatku finančních 
prostředků je skutečnost, že město překročilo proti upravenému rozpočtu celkové příjmy o cca 
30 mil. Kč, čerpalo nižší výdaje ve srovnání s upraveným rozpočtem o cca 207 mil. Kč. 
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Rozdělení použitelného zůstatku finančních prostředků z r. 2018 po provedeném finančním 
vypořádání bylo projednáno a schváleno v zastupitelstvu města dne 28. 3. 2019 v rámci 
návrhu na změnu rozpočtu města na r. 2019. 
 
Celková rekapitulace příjmů, výdajů a financování je uvedena v tabulce č. 1 přílohy tohoto 
materiálu. 
 
 

II. PŘÍJMY 
  
Celkové příjmy za rok 2018 dosáhly 1.050.792 tis. Kč, tj. 103,0 % upraveného rozpočtu. 
Členění jednotlivých příjmů ukazuje následující tabulka: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Provozní příjmy 
 

Celkové provozní příjmy činily 1.004.304 tis. Kč, tj. 103,1 % upraveného rozpočtu.  
 
Daňové příjmy byly splněny ve výši 809.888 tis. Kč, tj. na 102,7 % upraveného rozpočtu (viz 
tabulka č. 3).  Po odpočtu daně z příjmů právnických osob placené městem ve výši 8.587 tis. 
Kč, která se promítá v příjmech i výdajích, byly splněny ve výši 801.301 tis. Kč. 
 
Na rozhodných daních bylo v r. 2018 získáno 721.626 tis. Kč. Převody těchto daní jsou 
měsíčně realizovány obcím podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů 
některých daní územním samosprávným celkům, v platném znění, a přepočítacích koeficientů, 
každoročně aktualizovaných příslušnou vyhláškou.  
 
Proti upravenému rozpočtu, byl příjem z těchto daní vyšší o 10,6 mil. Kč.  S ohledem na vývoj 
plnění těchto příjmů k 31. 7. 2017 a předpokládanému plnění do konce r. 2018 se očekávalo 
jejich překročení.  
 
V září t. r. bylo rozhodnutím zastupitelstva schváleno doplacení střednědobého úvěru ve výši 
cca 24 mil. Kč, celkem bylo v roce 2018 splaceno cca 40 mil. Kč. Na doplacení úvěru a úhradu 
akcí z vlastních zdrojů bylo zapojeno předpokládané překročení daňových příjmů ve výši cca 
11 mil. Kč, dále již překročené kapitálové příjmy ve výši 4,8 mi. Kč a rezerva ve výši 24,7 mil. 
Kč. 
 
Graf č. 4 znázorňuje vývoj vybraných daní v letech 2002 – 2018. Z grafu vyplývá, že inkaso 
vybraných daní bylo od roku 2002 nejvyšší. Na růst daňových příjmů měl vliv pokračující 
ekonomický růst doprovázený vysokou zaměstnaností, růstem mezd a platů v soukromém  
i veřejném sektoru a růst spotřeby domácností.  
 

 v tis. Kč 

Daňové příjmy 809 888 

Nedaňové příjmy 38 088 

Kapitálové příjmy 8 373 

Investiční dotace 38 115 

Neinvestiční dotace 156 328 

CELKEM 1 050 792 
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Z tabulky č. 3 je zřejmé, že všechny daně kromě daně z příjmů fyzických osob placené 
poplatníky a daně z příjmů právnických osob byly proti schválenému, resp. upravenému 
rozpočtu překročeny. Nejvýrazněji byl rozpočet překročen u daně z příjmu fyzických osob 
placené plátci (+12 mil. Kč) a daně z přidané hodnoty (+2 mil. Kč).  
 
V následující tabulce je uvedeno porovnání plnění rozhodných daní v r. 2017 a v r. 2018: 
          

         v tis. Kč 
    

 r. 2017 r. 2018 Rozdíl 
2018/2017 

Podíl 
2018/2017 

daň z příjmů fyzických osob placená 
plátci 156 031 177 377 21 346 113,68 % 

daň z příjmů fyzických osob placená 
poplatníky 4 949 3 955 -994 79,92 % 

daň z příjmů fyzických osob z 
kapitálových výnosů 13 845 15 626 1 781 112,86 % 

daň z příjmů právnických osob 147 399 143 479 -3 920 97,34 % 
daň z přidané hodnoty 298 959 353 136 54 177 118,12 % 
daň z nemovitých věcí 28 568 28 053 -515 98,20 % 
CELKEM 649 751 721 626 71 875 111,06 % 

 
 
Z této tabulky vyplývá, že k největšímu nárůstu proti r. 2017 došlo u daně z přidané hodnoty  
a daně příjmů fyzických osob placené plátci. Vliv na zvýšené inkaso daně z přidané hodnoty 
měla změna rozpočtového určení daní, kdy se zvýšil podíl obcí na celostátním výnosu této 
daně o 0,57 %, tj. z 20,83 % na 21,4 %. Pozitivní vliv na vývoj inkasa daně z přidané hodnoty 
mělo také stále zavedení EET, kontrolního hlášení a efektivnější výběr DPH. Inkaso daně 

25%
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20%

49%

4%

Struktura rozhodných daňových příjmů v r. 2018

daň z příjmů fyzických osob placená plátci daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky

daň z příjmů fyzických osob z kap. výnosů daň z příjmů právnických osob

daň z přidané hodnoty daň z nemovitých věcí
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z přidané hodnoty se meziročně zvýšilo o více než 54 mil. Kč a proti upravenému rozpočtu 
téměř o 2 mil. Kč.  
 
Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené plátci meziročně stouplo i přesto, že byly zvýšeny 
slevy na děti. Vývoj inkasa je ovlivněn vysokou zaměstnaností, navýšením mezd zaměstnanců 
v podnikatelské sféře a také platů zaměstnanců ve veřejném sektoru. 
 
Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky vykázalo v roce 2018 pokles o cca 1 
mil. Kč vzhledem k roku 2017, jedním z důvodů může být možnost uplatnit slevu na druhého 
z manželů a daňové zvýhodnění na děti v případě uplatnění paušálních výdajů při jejich 
současném zastropování. 
 
Na poplatcích, včetně správních poplatků a daně z hazardních her bylo získáno 77.924 
tis. Kč, což je plnění na 112,6 % upraveného rozpočtu.  
 
Na odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu byly získány 2 tis. Kč  
a na poplatku za odnětí pozemků plnění funkcí lesa bylo získáno 22 tis. Kč. 
 
Poplatek za provoz systému nakládání s komunálním odpadem je plněn na 99,4 % 
upraveného rozpočtu, tj. ve výši 21.365 tis. Kč, téměř na úrovni roku 2017. K nižšímu plnění 
dochází i snížením počtu obyvatel, tj. poplatníků. Celková výše pohledávek na tomto poplatku 
činí v kumulaci od roku 2002 cca 26,5 mil. Kč. Nejvyšší nedoplatky jsou evidovány zejména u 
osob, které se v místě trvalého pobytu nezdržují a osob s trvalým pobytem na ohlašovně 
magistrátu města. Vymáhání na tomto úseku je často neúspěšné z důvodu nemajetnosti 
dlužníků. 
 
Poplatek ze psů je plněn ve výši 1.371 tis. Kč, tj. 105,5 % upraveného rozpočtu, tj. srovnatelné 
s objemem v předchozím období. 
 
U poplatku za užívání veřejného prostranství je plnění ve výši 1.707 tis. Kč, tj. 113,8 % 
upraveného rozpočtu. V tomto plnění se promítá roční úhrada poplatku za vyhrazené 
parkování ve výši 786 tis. Kč. Plnění na tomto úseku je závislé především na požadavku 
investorů na zábor veřejného prostranství.  
 
U ostatních poplatků (poplatek za rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity) bylo 
v roce 2018 inkasováno 973 tis. Kč, ve srovnání s rokem 2017 to bylo o 125 tis. Kč více. U 
poplatku za rekreační pobyt došlo vzhledem ke kontrolní a vyhledávací činnosti v rámci 
sdíleného ubytování ke zvýšení tohoto poplatku. 
 
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění jsou plněny  
ve výši 1.529 tis. Kč, tj. 127,4 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2017 bylo získáno 
o 128 tis. Kč více.  
 
Na ostatních odvodech z vybraných činností a služeb nebylo v roce 2018 plnění. Na položce 
se promítá rozdíl mezi inkasem a odvodem ekologického poplatku za převod starších vozidel 
SFŽP, který magistrát pro SFŽP dle zákona administruje.  
 
Správní poplatky byly splněny ve výši 15.848 tis. Kč, tj. na 121,9 % upraveného rozpočtu. 
Z celkových příjmů je nejvýznamnější plnění u správních činností na úseku evidence vozidel 
(7,7 mil. Kč), dále na úseku vydávání cestovních dokladů, vidimace a legalizace (3,3 mil. Kč), 
na úseku stavebního úřadu (1,4 mil. Kč), evidence řidičů (1,4 mil. Kč) a další. 
 
Na úseku daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her 
bylo v roce 2018 inkasováno celkem 35.107 tis. Kč, tj. 117,0 % upraveného rozpočtu. Ve 
srovnání s rokem 2017 bylo na příjmech z hazardních her získáno o 7.239 tis. Kč méně. 
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Důvodem je ta skutečnost, že v roce 2017 město inkasovalo 7.200 tis. Kč na zrušeném odvodu 
z loterií. 

Od roku 2017 byla zavedena daň z hazardních her, která je splatná čtvrtletně vždy do 25. dne 
po ukončení kalendářního čtvrtletí.  
 
Daň z hazardních her byla inkasována ve výši 35.102 tis. Kč, tj. 117,0 % upraveného rozpočtu. 
Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů byl inkasován ve 
výši 3 tis. Kč a na zrušeném odvodu z výherních hracích přístrojů byly získány 2 tis. Kč. 
 
Vývoj příjmů z hazardu v letech 2007 – 2018 je uveden v grafu č. 5.   
 
Vzhledem k regulační vyhlášce na tomto úseku a stabilnímu počtu kasin (k 31. 12. 2018 -  8 
míst) je příjem z daně z hazardních her téměř shodný s rokem 2017. 
  
Nedaňové příjmy byly splněny ve výši 38.088 tis. Kč, tj. na 132,2 % upraveného rozpočtu. 
Překročení je ovlivněno plněním zejména na úseku příjmů z prodeje nekapitálového majetku 
a ostatních nedaňových příjmů, přijatých sankčních plateb a vratek transferů a příjmů 
z finančního majetku. Ve srovnání s rokem 2017 bylo na nedaňových příjmech získáno o 883 
tis. Kč více. 
 
Příjmy z vlastní činnosti byly splněny ve výši 15.645 tis. Kč, tj. 110,0 % upraveného rozpočtu 
a překročeny o 1.419 tis. Kč. 
 
Na úseku veterinární péče (schválený rozpočet 380 tis. Kč, skutečnost 761 tis. Kč) se jedná 
o  úhrady služeb poskytovaných v městském útulku pro toulavá a opuštěná zvířata.  
Ve srovnání s rokem 2017 bylo na tomto úseku získáno o 155 tis. Kč více, a to především 
zvýšením vymožených pohledávek na tomto úseku a zlepšenou platební morálkou poplatníků. 
 
Za inzerci v Časopisu pro turisty, které vydává město Děčín, bylo v roce 2018 získáno 134 
tis. Kč.  
 
V odvětví komunikace bylo získáno z provozování parkovacích automatů celkem 4.052 tis. 
Kč, tj. 92,6 % upraveného rozpočtu. Plnění je o cca 715 tis. Kč nižší vzhledem k roku 2017. 
Hlavním důvodem nesplnění příjmů z provozování parkovacích automatů je složitá dopravní 
situace ve městě a snížení počtu parkovacích míst. Za parkovací karty bylo zaplaceno 1.852 
tis. Kč, tj. o 144 tis. Kč více proti roku 2017. Upravený rozpočet byl plněn na 92,6 %.  
 
Za odklizení a likvidaci vraků byla uhrazena částka 1 tis. Kč. 
 
Příjmy z provozování městského rezervačního systému v roce 2018 činily 213 tis. Kč. Jedná 
se zejména o příjem z provize za prodej vstupenek prostřednictvím portálu vstupenkadecin.cz. 
Upravený rozpočet roku 2018 byl překročen o 113 tis. Kč. Plnění bylo nižší o 113 tis. Kč 
vzhledem k roku 2017, především z důvodu ukončení prodeje vstupenek na basketbalová 
utkání prostřednictvím portálu vstupenkadecin.cz.  
 
Za reklamu na akci Rozsvěcení vánočního stromu uhradila společnost ČEZ, a. s. 36 tis. Kč. 
 
Na službách spojených s užíváním služebních bytů bylo zaplaceno 49 tis. Kč.  
 
V položce příjmy z nebytového hospodářství se promítá úhrada za služby spojené 
s užíváním nebytových prostor v majetku města (provozovatele Střelnice, společnosti 
JAW.CZ, s. r. o.) ve výši 195 tis. Kč.  
 
Na úseku pohřebnictví je rozpočet plněn ve výši 1.185 tis. Kč, tj. 117,8 % upraveného 
rozpočtu. Jedná se o příjmy za služby spojené s užíváním hrobových míst, dále za služby 
spojené s pronájmem hřbitovů a platby za reklamu kamenických prací. Výše těchto příjmů je 
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vyšší oproti roku 2017 o 179 tis. Kč a je závislá zejména na počtu nově uzavřených smluv za 
pronájem hrobových míst a termínu jejich splatnosti. 
 
Na položce komunální služby a územní rozvoj – vstupné z veřejných WC aj. bylo v roce 
2018 uhrazeno 82 tis. Kč, tj. 205,0 % upraveného rozpočtu, oproti roku 2017 bylo získáno  
o 9 tis. Kč méně. Na vstupném z veřejných WC bylo získáno 31 tis. Kč a 51 tis. Kč uhradil 
provozovatel kempu za vodné. 
 
Středisko městských služeb získalo za poskytnuté služby pro cizí subjekty včetně odvozu 
odpadů celkem 160 tis. Kč.  
 
Za náhradní výkon rozhodnutí bylo uhrazeno 6 tis. Kč. Jedná se o splátky od fyzické osoby 
za náhradní výkon rozhodnutí nařízený stavebním úřadem (odstranění stavby). 
 
Pokud se týká položky využívání a zneškodňování odpadů – služby EKOKOM aj., jedná se 
o příjmy ve výši 4.829 tis. Kč (125,6 % upraveného rozpočtu) získané od firmy EKO-KOM, 
které jsou v souladu se smlouvou převáděny městu za třídění odpadu a za využívání  
a zneškodňování ostatních odpadů a od firmy Koutecký za textilní odpad. Tyto příjmy jsou 
oproti roku 2017 vyšší o 598 tis. Kč. Výše příjmu závisí na množství odevzdaného 
separovaného odpadu. 
 
Za kopírovací služby, domovní čísla, pobyt v rekreačním zařízení Tolštejn, za úhradu 
provozních nákladů spojených se svatebními obřady, služby spojené s pronájmem 
kanceláří Centru sociálních služeb, p. o. a za pronájem reklamních ploch aj. bylo získáno 
v hodnoceném období 709 tis. Kč, tj. 139,0 % upraveného rozpočtu. 
 
Příjem z prodeje reklamních předmětů, prodeje zboží (reklamní předměty, mapy, trička, 
turistické pasy) byl získán ve výši 748 tis. Kč. Příjmů z prodeje zboží v turistických centrech 
bylo získáno o 454 tis. Kč více proti roku 2017. 
 
Za věcná břemena týkající se zejm. pozemků bylo uhrazeno 633 tis. Kč, tj. 140,7 % 
upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl překročen o 183 tis. Kč a skutečnost roku 2017 
byla nižší o 53 tis. Kč. Plnění závisí nejen na počtu smluv uzavíraných ke zřizování věcných 
břemen k ukládání inženýrských sítí a práva chůze a jízdy, ale také na rozsahu dotčených 
pozemků. 
 
Příjmy z pronájmu majetku byly splněny ve výši 2.798 tis. Kč, tj. 100,5 % upraveného 
rozpočtu. 
 
Za nájemné z pozemků bylo uhrazeno 1.815 tis. Kč, tj. 100,8 % upraveného rozpočtu. 
Upravený rozpočet byl překročen o 15 tis. Kč a plnění roku 2018 je o 336 tis. Kč nižší proti 
skutečnosti roku 2017 (byly prodány pozemky pod parkovištěm u OC Korál). V plnění se 
promítá i fakturované nájemné. 
 
Nájemné na sloupech veřejného osvětlení vč. reklamy, příjmy z pronájmu ostatního 
majetku – plakátovacích ploch a příjmy z pronájmu tzv. zelených ploch jsou od roku 2016 
účtovány na paragrafu 2144 – ostatní služby – pronájem majetku pro reklamní účely. 
Příjem z pronájmu majetku pro reklamní účely byl získán ve výši 233 tis. Kč, tj. 111,5 % 
upraveného rozpočtu, který byl překročen o 24 tis. Kč. 
 
Za nájemné z provozu vnitrozemské plavby – přívoz Dolní Žleb bylo uhrazeno v souladu 
uzavřenou smlouvou ve výši 1 tis. Kč. 
 
Na nájemném z bytového hospodářství spravovaného městem mimo hospodářskou činnost 
bylo zaplaceno 54 tis. Kč (nižšího příjmu bylo dosaženo z důvodu ukončení nájemního vztahu 
ve služebním bytě v objektu ul. 28. října), z nebytových prostor pak 130 tis. Kč, tj. o 81 tis. 
Kč méně než v roce 2017 z důvodu ukončení krátkodobých pronájmů.  
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Na úseku pohřebnictví bylo uhrazeno za pronájem kaplí 456 tis. Kč, upravený rozpočet byl 
splněn na 100,2 %. 
 
Na úseku činnosti místní správy bylo za pronájmy zasedacích místností uhrazeno   
celkem 109 tis. Kč, tj. o 69 tis. Kč více než bylo předpokládáno a o 49 tis. Kč více proti 
skutečnosti roku 2017. 
 
V rámci příjmů z  finančního majetku bylo získáno 1.521 tis. Kč, tj. upravený rozpočet byl 
překročen o 1.511 tis. Kč.  
 
Příjmy z finančních operací – úroky byly splněny ve výši 230 tis. Kč, což je vysoké 
překročení upraveného rozpočtu. Statutární město Děčín uzavřelo dodatek ke smlouvě  
o běžném účtu a bylo zavedeno pásmové úročení. Zůstatek na tomto účtu nad 20 mil. Kč je 
zhodnocován sazbou 0,2 – 0,24 % p. a. Město takto získalo od června do prosince 2018 cca 
200 tis. Kč. 
 
Z podílů na zisku a dividend od TSD, a. s. byla získána částka 791 tis. Kč, od TERMA Děčín, 
a. s. částka 394 tis. Kč a od Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje částka 19 tis. Kč. 
Celkem město získalo na dividendách v roce 2018 částku 1.204 tis. Kč, tj. o 45 tis. Kč více než 
v roce 2017.  
 
Na položce kurzové rozdíly se promítají rozdíly kurzu české koruny a cizí měny (EURO)  
na devizovém účtu ve výši 87 tis. Kč. 
 
Přijaté sankční platby a vratky transferů byly splněny ve výši 9.286 tis. Kč, tj. 151,1 % 
upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá vratka investičního příspěvku ZŠ 
Míru ve výši 730 tis. Kč na výtah na potraviny ve školní jídelně, který nakonec realizovalo 
město. Dále vratka dotace Městské knihovně, p. o. ve výši 10 tis. Kč, kterou město obratem 
převedlo poskytovateli dotace. 1.002 tis. Kč bylo zapojeno na koupi služebního vozu. 
 
Sankční platby celkem byly získány ve výši 6.836 tis. Kč. 
 
Na položce ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách bylo  
na pokutách uložených stavebním úřadem ve správním řízení získáno 34 tis. Kč a na pokutách 
uložených živnostenským úřadem 62 tis. Kč. Celkem bylo tedy získáno na této položce 96 tis. 
Kč, tj. o 40 tis. Kč méně proti skutečnosti roku 2017. 
 
Na položce ostatní záležitosti v dopravě bylo za přestupky v silniční dopravě získáno 4.708 
tis. Kč, tj. 156,9 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2017 bylo získáno o 734 tis. Kč 
více především z důvodu úspěšné vymáhací činnosti.  
 
Na ostatních smluvních pokutách bylo získáno 149 tis. Kč. Jedná se zejména o smluvní 
pokuty za nedodržení termínu dokončení akcí (územní studie veřejného prostranství Děčín-
Bynov, hrabání listí a sekání trávy, pozdní úhradu nájemného včetně služeb a nedokončení 
akce Zodolnění hasičské zbrojnice Horní Žleb v řádném termínu).  
 
Na úseku ochrany životního prostředí bylo na pokutách vybráno celkem 24 tis. Kč, tj. 
překročení upraveného rozpočtu. Jedná se zejména o pokuty uložené Českou inspekcí 
životního prostředí, které městu převádějí celní úřady.   
 
Na úseku bezpečnosti a veřejného pořádku bylo získáno 1.446 tis. Kč, tj. 131,5 % 
upraveného rozpočtu a nárůst o 314 tis. Kč ve srovnání s rokem 2017. Vyšší plnění oproti 
předchozímu období je vykázáno zejména u pokut na místě zaplacených. 
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Na úseku činnosti místní správy bylo na pokutách od občanů za přestupky, správní delikty 
aj. získáno 413 tis. Kč, tj. 137,7 % upraveného rozpočtu.   
 
Na položce ostatní přijaté vratky transferů se m. j. promítají vratky neoprávněně vyplacených 
dávek sociálního zabezpečení z předchozích období (21 tis. Kč), vratky nevyčerpaných dotací 
na sociální účely (40 tis. Kč), do oblasti sportu (50 tis. Kč). Městská knihovna vrátila 
nedočerpanou část dotace ve výši 10 tis. Kč, která byla převedena poskytovateli dotace. 
Zámek Děčín vrátil městem předfinancovanou dotaci na projekt Šlechtické poklady v Sasku  
a v Čechách ve výši 1.599 tis. Kč. ZŠ Míru převedla na účet města investiční příspěvek 
z rozpočtu zřizovatele z roku 2017, který byl určen na výstavbu výtahu na potraviny pro školní 
jídelnu ve výši 730 tis. Kč. Bylo rozhodnuto, že výtah bude nakonec realizovat zřizovatel  
a příspěvek byl vrácen městu. 
 
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy byly splněny ve výši 
8.838 tis. Kč, tj. 156,3 % upraveného rozpočtu a o 1.666 tis. Kč méně ve srovnání s rokem 
2017. 
 
Na účet města byly převedeny dary v celkové výši 1.301 tis. Kč pro městský útulek pro toulavá 
a opuštěná zvířata. V upraveném rozpočtu se promítá zapojení částky 832 tis. Kč. Částka 16 
tis. Kč byla použita na nákup výcvikového trenažeru, 82 tis. Kč na opravy a údržbu areálu 
útulku, 2 tis. Kč na krmivo a doplňky a 732 tis. Kč bylo použito na úhradu veterinární péče pro 
týrané psy Raye a Ronyho a na kastraci koček. 
 
Pojistné plnění bylo poskytnuto ve výši 1.029 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá 
částka 332 tis. Kč, jedná se o zapojení pojistného plnění na úhradu škod u příspěvkové 
organizace ZŠ a MŠ Březová (prasklé sklo 3 tis. Kč), ZŠ a MŠ Máchovo nám. (107 tis. Kč)  
a Zámek Děčín, p. o. (oprava výtahu a požární signalizace 222 tis. Kč).  
 
V položce přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, kde bylo dosaženo skutečnosti ve výši 
2.711 tis. Kč, tj. o 1.850 tis. Kč méně než v roce 2017, se promítá zejména vyúčtování energií, 
úhrady nákladů řízení související s ukládáním pokut, příspěvek na projekt Zpět k jistotám, 
projekt Místní akční plán I. a II. a příspěvek Podpůrného a garančního lesního fondu, a. s. na 
pojištění lesních porostů. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení celkem o 807 tis. Kč, 
kde 64 tis. Kč je zapojení příspěvku Podpůrného a garančního lesního fondu, a. s. na pojištění 
lesních porostů, 96 tis. Kč je příspěvek na mzdové náklady projektu Zpět k jistotám  a 647 tis. 
Kč je příspěvek společnosti Místní akční skupina Labské skály, z. s. na projekt Místní akční 
plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Děčín. 
 
Na položce neidentifikované příjmy se v plnění ve výši 4 tis. Kč promítají ostatní příjmy 
nahodilého charakteru, resp. cizí a nezjištěné platby. 
 
Na ostatních nedaňových příjmech bylo získáno 3.793 tis. Kč, tj. 119,2 % upraveného 
rozpočtu a o 398 tis. Kč méně než v roce 2017. V plnění se promítají splátky na základě dohod 
o povolení splátek (2 případy) a exekučního vymáhání (2 případy), tzv. půjčky DEZA, 
poskytnuté podnikatelským subjektům v souvislosti s odstraňováním škod po povodni  
v r. 2002 (38 tis. Kč), dále finanční příspěvky poskytované fyzickými osobami na sociální účely 
(754 tis. Kč), vyrovnání tržeb integrovaného dopravního systému (2.682 tis. Kč), příjmy za 
vypravení pohřbů (111 tis. Kč), provize penzijních fondů, kauce za nebytové prostory a další. 
V upraveném rozpočtu se promítá zapojení částky 2.682 tis. Kč na vyrovnání tržeb DPmD,  
a. s. 
 
V ukazateli přijaté dotace je přehled jednotlivých dotačních titulů, které byly městu poskytnuty 
ze státního rozpočtu, od Ústeckého kraje, úřadů práce aj. v celkovém objemu 156.328 tis. Kč, 
tj. 100,0 % upraveného rozpočtu. Z tohoto objemu činil 48.243 tis. Kč příspěvek na výkon státní 
správy, 38.722 tis. Kč dotace na sociální služby pro Centrum sociálních služeb Děčín, p. o., 
13.134 tis. Kč dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určené mateřským 
a základním školám, 11.534 tis. Kč dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí, 12.520 tis. 
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Kč dotace na projekt Inkluze do škol, 8.505 tis. Kč dotace z úřadu práce, 5.213 tis. Kč Škola 
pro všechny a další.    
 
Na rozpočtové položce 4121 neinvestiční transfery od obcí bylo získáno za výkon  agendy 
přestupků na základě veřejnoprávních smluv s obcí Dobrná, Těchlovice, Huntířov, Hřensko, 
Ludvíkovice, Malšovice a Janov 55 tis. Kč.  
 
 
2. Kapitálové příjmy 
 
Celkové kapitálové příjmy dosáhly skutečnosti 46.488 tis. Kč, tj. 101,0 % upraveného rozpočtu. 
Ve srovnání s rokem 2017 došlo k navýšení o více než 21 mil. Kč, a to především z důvodu 
získání investičních transferů ve výši 38.115 tis. Kč.  
  
Z tabulky č. 4 vyplývá, jak byly plněny příjmy z prodeje majetku a přijatých dotací 
do investiční oblasti v roce 2018.  
 
V rámci položky příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy bylo 
získáno z prodeje pozemků a ostatního celkem 2.427 tis. Kč, tj. 80,9 % upraveného rozpočtu, 
z prodeje ostatních nemovitých věcí bylo získáno 5.491 tis. Kč, z toho 3.900 tis. Kč bylo 
získáno z prodeje nebytového objektu a 1.591 tis. Kč z prodeje pozemku a objektu Karku. 
 
Z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku bylo získáno v elektronických aukcích 
440 tis. Kč (prodej auta a věcí ze ztrát a nálezů). 
 
V roce 2018 byl za kupní cenu ve výši 15 tis. Kč dokončen prodej obchodního podílu ve 
společnosti Hydrolabe, s. r. o. 
 
Investiční transfery byly v roce 2018 získány ve výši 38.115 tis. Kč. 
V roce 2018 byla městu poskytnuta dotace ze státního fondu životního prostředí ve výši  
50 tis. Kč na pořízení Ekoautomobilu. Z dotace byl pořízen vůz na CNG v hodnotě 470 tis. Kč. 
Dále ze státního fondu dopravní infrastruktury bylo poskytnuto 31.356 tis. Kč na akci 
„Rekonstrukce lávky přes východní nádraží“. 
 
Ze státního rozpočtu obdrželo město dotaci na akci Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. 
č. p. 1916/2a ve výši 5.925 tis. Kč. Městské knihovně Děčín byla poskytnuta dotace na upgrade 
AKS Clavius na systém Tritius ve výši 620 tis. Kč. ZŠ a MŠ Na Pěšině prostřednicvím rozpočtu 
obce obdržela dotaci ve výši 164 tis. Kč na pořízení schodolezu. 
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III. VÝDAJE 
 
Celkové výdaje za rok 2018 dosáhly výše 1.031.376 tis. Kč, tj. 83,3 % upraveného rozpočtu, 
nebyly tudíž dočerpány v objemu 207,5 mil. Kč. Z toho provozní výdaje byly čerpány ve výši 
848.208 tis. Kč, tj. 90,1 % upraveného rozpočtu (nečerpáno bylo cca 93,0 mil. Kč) a kapitálové 
výdaje ve výši 183.168 tis. Kč, tj. 61,5 % upraveného rozpočtu (nečerpáno cca 114,5 mil. Kč).  

 

 
 

Celkové výdaje dle jednotlivých odvětví byly v roce 2018 následující: 
 v tis. Kč 
 zemědělství a lesní hospodářství 3 456 
 obchod a služby 3 418 
 doprava 213 949 
 vodní hospodářství 4 737 
 vzdělávání a školské služby 133 128 
 kultura 71 070 
 tělovýchova a zájmová činnost 72 339 
 zdravotnictví 2 731 
 bydlení, komunální služby a územní rozvoj 87 275 
 ochrana životního prostředí 100 183 
 sociální služby 65 151 
 civilní připravenost na krizové stavy 320 
 bezpečnost a veřejný pořádek 40 671 
 požární ochrana 4 774 
 všeobecná veřejná správa 214 581 
 finanční operace 9 652 
 ostatní činnosti 3 941 
 celkem 1 031 376 

82%

18%

provozní výdaje kapitálové výdaje
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1. Provozní výdaje 
Celkové provozní výdaje byly čerpány ve výši 848.208 tis. Kč, tj. 90,1 % upraveného rozpočtu.  
Ve srovnání s r. 2017 došlo ke zvýšení provozních výdajů vč. výdajů na velké opravy o 88,0 
mil. Kč. Ke zvýšení došlo zejména u výdajů na veřejnou správu (o 22,5 mil. Kč), sociální péči 
(o 10,6 mil. Kč), bydlení, komunální služby a územní rozvoj (o 10,0 mil. Kč), tělovýchovu (o 9,7 
mil. Kč), dopravu (o 7,5 mil. Kč) a další.  
 
Výdaje na úseku zemědělství, lesního hospodářství a rybářství byly čerpány ve výši 2.646 
tis. Kč, tj. 77,7 % upraveného rozpočtu.  
 
Na položce ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní 
veterinární péče bylo vyčerpáno z upraveného rozpočtu 2.192 tis. Kč celkem 1.444 tis. Kč, tj. 
65,9 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl navýšen celkově o 1.092 tis. Kč, z toho 
zapojení finančních darů účelově určených na činnost útulku ve výši 1.381 tis. Kč, dále bylo 
289 tis. Kč převedeno odboru rozvoje na akci Rekonstrukce kotců 2a. Na pravidelné akce jako 
je jarní, podzimní a nahodilá ohnisková deratizace města bylo vyčerpáno 301 tis. Kč, na další 
nahodilé dezinfekční, dezinsekční a deratizační činnosti bylo čerpáno cca 21 tis. Kč, na 
regulaci populace holubů cca 80 tis. Kč. Na jarní a podzimní očkování proti vzteklině 31 tis. 
Kč, na regulaci populace koček mimo útulek 1 tis. Kč a na provoz útulku vč. oprav a údržby 
v areálu a poskytnuté veterinární péče o nalezená zvířata cca 999 tis. Kč, z toho 370 tis. Kč 
bylo zajištěno z přijatých darů a další. Rozpočet nebyl plně vyčerpán i díky v roce 2018 přijatým 
věcným darům v hodnotě více než 424 tis. Kč. Na konání akce ČSCH ZO Děčín byl schválen 
příspěvek ve výši 8 tis. Kč. Přehled poskytnutých transferů za odbor životního prostředí v roce 
2018 je uveden v tabulce č. 5a. 
 
Na úseku celospolečenské funkce lesů byly finanční prostředky čerpány ve výši 10 tis. Kč, 
tj. 50,0 % upraveného rozpočtu. V roce 2018 došlo ke změně v účtování příspěvků ze státního 
rozpočtu na úhradu nákladů na činnost odborných lesních hospodářů a na meliorační  
a zpevňující dřeviny, kdy už nebylo účtováno jako dotace, ale pouze průběžná položka na § 
1037. V roce 2018 město obdrželo a poskytlo na činnost odborných lesních hospodářů 405 
tis. Kč a dotaci na meliorační a zpevňující dřeviny 46 tis. Kč. Finanční prostředky byly 
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převedeny organizacím, které pečují o lesy. Za 10 tis. Kč byl nakoupen materiál a zajištěny 
služby pro Myslivecký svaz. 
Příspěvek Lesnímu úřadu Děčín, p. o. byl schválen ve výši 500 tis. Kč. V průběhu r. 2018 byl 
navýšen celkem o částku 593 tis. Kč, z toho 236 tis. Kč bylo převedeno z kapitoly odboru 
místního hospodářství na montáž a dodávku kotle na dřevo, regulaci akumulačních nádob  
a demontáž stávajícího kotle a usazení akumulačních nádrží, od Ústeckého kraje na 
hospodaření v lesích Lesní úřad, p. o. obdržel dotaci 336 tis. Kč a 21 tis. Kč byla dotace 
Ministerstva zemědělství na podporu rodičů rodiny, ortetů a klonů. Hospodaření Lesního úřadu 
skončilo za rok 2018 ziskem ve výši 1 tis. Kč. Přehled o hospodaření příspěvkové organizace 
je uveden v tabulce č. 10. 
 
Na akci PaR18 – Prořezání Sněžnické vyhlídky, kterou realizoval Lesní úřad, p. o., bylo 
vyčleněno z finančních prostředků určených ve schváleném rozpočtu na participativní 
rozpočet 100 tis. Kč. Akce byla v roce 2018 dokončena, v rámci této akce byly prořezány  
a vykáceny stromy, pořízen stůl, lavice s opěradlem, rozcestník a nainstalováno zábradlí.  
 
V oblasti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb bylo z upraveného rozpočtu ve výši 
3.830 tis. Kč vyčerpáno 3.358 tis. Kč, tj. 87,7 % upraveného rozpočtu.  
Výdaje na úseku vnitřního obchodu byly plně vyčerpány. Z rezervy města bylo na dar pro 
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. vyčleněno v rozpočtu 15 tis. Kč. Přehled 
poskytnutých transferů za odbor správních činností a obecní živnostenský úřad v roce 2018 je 
uveden v tabulce č. 5b.  
 
Výdaje na cestovní ruch byly čerpány ve výši 3.343 tis. Kč (87,6 % upraveného rozpočtu).  
Z toho na propagační činnost, výrobu přelepů informačních panelů, prezentaci v magazínech, 
grafické návrhy, výrobu trhacích map bylo vyčerpáno 1.040 tis. Kč. Na provoz infocenter 
v budově ČD a v městské knihovně bylo vynaloženo 1.308 tis. Kč. Na provoz výletní lodi byla 
Labské plavební společnosti, s.r.o. poskytnuta dotace v souladu s uzavřenou smlouvou ve výši 
220 tis. Kč. Upravený rozpočet byl v průběhu roku navýšen o 670 tis. Kč, z rezervy města bylo 
na financování měření návštěvnosti a zpracování statistického výstupu převedeno 240 tis. Kč 
a na nákup ekologicky opakovaně použitelného kelímku zn. Nicknack bylo převedeno 490 tis. 
Kč. Dále bylo 60 tis. Kč převedeno do kapitálové části rozpočtu na zabezpečení nově 
vybudovaného prostoru pro provoz ITC v budově ČD a docházkový systém. Přehled 
poskytnutých transferů za odbor provozní a organizační v roce 2018 je uveden v tabulce č. 5c. 
 
V oblasti dopravy byly čerpány výdaje ve výši 143.105 tis. Kč, tj. na 94,0 % upraveného 
rozpočtu.  
 
Odbor komunikací a dopravy vyčerpal za opravy a údržbu místních komunikací (dále jen „MK“), 
mostků, propustků z upraveného rozpočtu ve výši 33.866 tis. Kč částku 33.733 tis. Kč, tj. 99,6 
% upraveného rozpočtu. 
  
Za nájemné za pozemky pod komunikacemi bylo vynaloženo 1 567 tis. Kč, za ostatní služby, 
zejména za zpracování PD vč. zajištění inženýrské činnosti pro opravy komunikací, statické 
posudky, posouzení únosnosti komunikací, aj. 2.322 tis. Kč, za opravy MK a jejich 
příslušenství, opravy opěrných zdí, opravy odvodňovacích příkopů, uličních vpustí, 
venkovních schodišť, aj. bylo uhrazeno 14.434 tis. Kč a 19.299 tis. Kč za opravy MK dle 
rámcových dohod, tj. bodové výspravy 6.488 tis. Kč, letmé výspravy 5.861 tis. Kč, výspravy 
litým asfaltem 5.118 tis. Kč a údržba tryskovou metodou 1.872 tis. Kč. V rámci letmých oprav 
byla mj. provedena oprava MK Souběžná, na kterou byl spol. ARANEA NETWORK, a. s. 
poskytnut finanční dar ve výši 100 tis. Kč, další finanční dar ve výši 72,5 tis. Kč od spol. 
ZEMPRA , s. r. o. na opravu chodníku Dělnická byl zapojen do částky 1 656 tis. Kč a převeden 
na odbor rozvoje na realizaci akce. 

V upraveném rozpočtu je promítnut přesun částky 8.000 tis. Kč odboru rozvoje na 
předfinancování zakázek na opravy komunikací, který realizuje akce v souladu s organizačním 
řádem, dále byl rozpočet navýšen o 17.969 tis. Kč ze zdrojů hospodaření roku 2017 na 
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uzavřené smluvní závazky (11.396 tis. Kč), zapojení darů přijatých v roce 2017 (173 tis. Kč), 
bodové, letmé výspravy, litý asfalt (6.400 tis. Kč). Odboru rozvoje bylo dále převedeno dalších 
7.153 tis. Kč na realizaci jmenovitých akcí, v rámci kapitoly odboru komunikací a dopravy bylo 
z položky zimní údržba převedeno 1.050 tis. Kč. 
 
Odbor rozvoje vyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 17.722 tis. Kč částku 11.286 tis. Kč, tj. 
63,7 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly použity na opravy zálivů MAD 
Oblouková ul. a Uhelná ul., oprava opěrné zdi Raisova, oprava chodníků U Plovárny, 
rekonstrukce mostu Lesná aj. 
  
V upraveném rozpočtu se promítá navýšení, resp. přesun finančních prostředků z odboru 
komunikací a dopravy ve výši 14.097 tis. Kč na předfinancování veřejných zakázek na opravy 
místních komunikací, chodníků a dalších, které v souladu s organizačním řádem zajišťuje 
odbor rozvoje. Z položky SEA, studie, posudky, PD aj. byl na počátku roku převeden 1.000 tis. 
Kč. Dále byl rozpočet navýšen z výsledku hospodaření roku 2017 o částku 6.500 tis. Kč. 
V rámci kapitoly odboru rozvoje bylo rozpočtovým opatřením převedeno celkem 2.875 tis. Kč 
na jiné akce realizované odborem. Do rezervy města byl převeden 1.000 tis. Kč z akce, která 
nebyla v roce 2018 realizována. 
 
Akce Oprava MK Ovesná, vč. nových rozvodů sítě VO byla dokončena. Finanční prostředky 
ve výši 1.485 tis. Kč byly na tuto akci převedeny v rámci kapitoly odboru rozvoje z položky 
opravy MK, mostků a propustků. Upravený rozpočet byl zcela vyčerpán. 

Oprava lávek DC-007P, DC-015P, DC- 016P a svahu u cyklostezky byla dokončena. Finanční 
prostředky ve výši 874 tis. Kč byly převedeny v rámci kapitoly odboru rozvoje z položky opravy 
MK, mostků a propustků. Na tuto akci byla poskytnuta dotace ve výši 194 tis. Kč. Z upraveného 
rozpočtu ve výši 1.068 tis. Kč bylo vyčerpáno 738 tis. Kč. 

Upravený rozpočet na zimní údržbu komunikací a čištění města ve výši 26.950 tis. Kč byl 
čerpán ve výši 25.448 tis. Kč, což je 94,4 % a ve srovnání s rokem 2017 bylo na zimní údržbu 
a čištění města vynaloženo o 3,8 mil. Kč méně. Upravený rozpočet byl snížen o 1.050 tis. Kč, 
který byl převeden na položku oprava a údržba MK, mostků a propustků.   
 
Z celkového čerpání bylo vynaloženo na zimní údržbu 5.743 tis. Kč, a to převážně na počátku 
roku. Ve srovnání s rokem 2017 jsou výdaje na zimní údržbu o cca 4,7 mil. Kč nižší. 
  
Za čištění MK bylo vyčerpáno 19.705 tis. Kč, z toho 11.812 tis. Kč dle smlouvy se spol. Marius 
Pedersen, a. s., nad rámec smlouvy byly hrazeny výdaje ve výši 7.893 tis. Kč za čištění 
komunikací po zimním období vč. čištění a deratizace uličních vpustí, čištění odvodňovacích 
příkopů a propustků, strojní a ruční sekání zeleně při okrajích MK, chemický ekologický postřik 
nežádoucí zeleně.  
 
V rámci položky ostatní záležitosti pozemních komunikací vyčerpala městská policie  
na provoz parkovacích automatů z upraveného rozpočtu ve výši 300 tis. Kč částku 184 tis. Kč, 
tj. 61,3 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu poplatku   
za počítání mincí, dodání parkovacích kotoučků, koupi pokladní schránky na vybírání 
parkovacích automatů a na materiál na drobné opravy.  
 
Z upraveného rozpočtu položky provoz veřejné silniční dopravy ve výši 600 tis. Kč bylo 
vyčerpáno na opravu a údržbu přístřešků MAD 323 tis. Kč, tj. 53,8 % upraveného rozpočtu.  
Kromě oprav a údržby zastávkových přístřešků byly pořízeny 3 vitríny na zastávky MAD, 
finanční prostředky nebyly zcela vyčerpány z důvodu nedostatečných kapacit dodavatelských 
firem.  

Z upraveného rozpočtu na položce bezpečnost silničního provozu ve výši 20 tis. Kč nebylo 
v roce 2018 čerpáno. Finanční prostředky byly nárokovány na případné opravy a údržbu 
pořízených 5 ks světelných ukazatelů rychlosti vč. fotovoltaických baterií (revize, výměna 
baterií, aj.), vzhledem k bezproblémovému provozu nebyly finanční prostředky čerpány, 
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plánovaná kontrola a servis byly po dohodě se servisní firmou odloženy z původně 
plánovaného termínu v 11/2018 na rok 2019.  

Na položce ostatní záležitosti v silniční dopravě bylo čerpáno 3.465 tis. Kč z upraveného 
rozpočtu ve výši 3.556 tis. Kč, tj. 97,4 %. Na odtahy autovraků odbor komunikací a dopravy 
nevyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 20 tis. Kč žádné finanční prostředky. 
 
Na položce dopravní značení aj. bylo čerpáno 2.487 tis. Kč z celkového upraveného rozpočtu 
ve výši 2.500 tis. Kč, tj. 99,5 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly použity  
na obnovu a instalaci dopravního značení dle vydaných rozhodnutí odboru správních činností, 
instalaci dopravních zrcadel, výměnu zničeného dopravního značení, obnovu vodorovného 
dopravního značení, obnovu přechodů pro chodce vždy 1x ročně, označení ulic aj.  
 
Na položce znalecké posudky, nájemné zkušební plochy pro motocykly aj. bylo v roce 2018 
vyčerpáno odborem správních činností 23 tis. Kč, tj. 46,0 % upraveného rozpočtu za znalecké 
posudky a překladatelské služby související s řešením dopravních přestupků. 
 
Na položce dopravní světelná signalizace vyčerpal odbor komunikací a dopravy 679 tis. Kč, tj. 
95,6 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet ve výši 710 tis. Kč nebyl v průběhu roku 
upravován. Pravidelný měsíční servis je smluvně zajišťován společností Marius Pedersen, 
a. s., dále byly hrazeny pravidelné roční prohlídky dopravní světelné signalizace ve městě, 
byla provedena výměna řadiče a kabelového vedení světelné signalizace u Promptusu vč. 
opravy čerpadla, na kterou byla schválena částka 400 tis. Kč v rámci provozního rozpočtu aj.  
Na pohotovostní služby bylo vyčerpáno 276 tis. Kč, tj. 100,0 % upraveného rozpočtu. Z této 
položky byl hrazen paušální poplatek dle smlouvy Marius Pedersen, a. s. ve výši 22.990,00 
Kč měsíčně za celoroční pohotovost (odstraňování překážek na komunikacích). 
 
Na položce provoz vnitrozemské plavby bylo z upraveného rozpočtu ve výši 800 tis. Kč 
čerpáno 499 tis. Kč, tj. 62,4 % upraveného rozpočtu.  
 
Na provoz převozního prámu v Dolním Žlebu bylo vyčerpáno 327 tis. Kč, byl uhrazen poplatek 
za přidělení kmitočtů a přidělení čísla vysílače a správní poplatek za prodloužení licence na 
přidělení kmitočtů a čísla vysílače, dále výdaje za spotřebu elektrické energie pro zázemí 
přívozu, dle uzavřené smlouvy je provozovateli přívozu poskytována dotace do výše 300 tis. 
Kč ročně k vybranému jízdnému dle počtu uskutečněných převozů, opravy přídavného motoru 
přívozu, úprava břehu přístaviště aj. 
 
Z upraveného rozpočtu položky přístavní můstky ve výši 280 tis. Kč bylo čerpáno celkem 172 
tis. Kč. Dle smlouvy byla uhrazena údržba můstků na Smetanově nábř. a v Dolním Žlebu 120 
tis. Kč, byla provedena oprava branky a lávky k můstku na Smetanově nábř. za 10 tis. Kč  
a instalovány plavební znaky k můstkům za 26 tis. Kč, nájemné za pozemky činilo 16 tis. Kč. 
K mírné úspoře na obou položkách došlo z důvodu příznivých klimatických podmínek (výše 
vodní hladiny), kdy nebylo zapotřební uklízet přívoz ani můstky do ochranného přístavu. 
Přehled poskytnutých transferů za odbor komunikací a dopravy v roce 2018 je uveden 
v tabulce č. 5d.  
 
Z upraveného rozpočtu položky dopravní obslužnost ve výši 65.944 tis. Kč bylo vyčerpáno 
65.944 tis. Kč, tj. 100,0 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet položky kompenzace 
veřejné služby v přepravě cestujících ve výši 61.577 tis. Kč byl v průběhu roku snížen o 165 
tis. Kč na vyrovnání tržeb Ústeckému kraji v rámci integrovaného dopravního systému na 
objem 61.412 tis. Kč. 
 
Na položce kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících – IDS bylo vyčerpáno 100 % 
upraveného rozpočtu ve výši 2.847 tis. Kč. Jedná se o vyrovnání tržeb v rámci integrovaného 
dopravního systému dle smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou 
linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou ze dne 27.05.2016 mezi statutárním 
městem Děčín a Ústeckým krajem. Celkově bylo v rámci integrovaného dopravního systému 
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vyplaceno Ústeckému kraji 165 tis. Kč a o tuto částku byla snížena kompenzace veřejné 
služby, schválená v rozpočtu města pro DPmD, a. s. Ústecký kraj naopak statutárnímu městu 
Děčín, potažmo dopravci DPmD, a. s. uhradil celkem 2 682 tis. Kč. 
Usnesením rady města č. RM 18 05 42 02 ze dne 06.03.2018, kterým rada města vzala na 
vědomí zprávu o vyhodnocení plynulosti městské autobusové dopravy včetně hospodaření za 
rok 2017 a byla schválena úhrada doplatku kompenzace za veřejné služby v přepravě 
cestujících Dopravnímu podniku města Děčína, a s. za rok 2017 ve výši 1 685 tis. Kč. 
Finanční prostředky byly vyplaceny v plné výši.  

Základní ukazatele hospodaření DPmD, a. s. za rok 2018 jsou uvedeny v tabulce č. 11.  

V odvětví vodního hospodářství bylo čerpání ve výši 4.677 tis. Kč, což je 75,0 % upraveného 
rozpočtu.  
 
Na položce pitná voda bylo čerpáno 23 tis. Kč, tj. 76,7 % upraveného rozpočtu. Položka je 
určena především na dovoz pitné vody do lokality Dolní Chlum v období sucha a na čištění  
a opravu zadržovací jímky a rozvodu vody v této lokalitě. V roce 2018 bylo realizováno 12 
závozů o celkovém objemu 56 m3.  
 
V rámci položky odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly bylo vyčerpáno 2.904 
tis. Kč, tj. 99,9 % upraveného rozpočtu.  
 
Z upraveného rozpočtu položky čištění odpadních vod jsou hrazeny zejména opravy 
havarijních stavů a čištění dešťové kanalizace ve vlastnictví města vč. kanalizačních šachet, 
případně kamerové prohlídky, projektové dokumentace na opravy dešťových kanalizací, např. 
oprava dešťové kanalizace Na Točně, U Sokolovny, v Březinách aj. Pro rok 2018 byl schválen 
vyšší rozpočet o 1 mil. Kč na jmenovité akce, z toho „oprava dešťové kanalizace Maxičky“ byla 
vysoutěžena za 786 tis. Kč a finanční prostředky převedeny na odbor rozvoje. Schválený 
rozpočet ve výši 2.000 tis. Kč byl snížen o 880 tis. Kč, z toho 786 tis. Kč bylo převedeno odboru 
rozvoje na akci Oprava dešťové kanalizace Maxičky a 94 tis. Kč odboru provoznímu  
a organizačnímu na zhotovení pasportu dešťové kanalizace ve městě. 
 
Odbor rozvoje vyčerpal na Opravu kanalizační přípojky – sportovní hala Maroldova 1279/2, 
Děčín I částku 625 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 835 tis. 
Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství a 210 tis. Kč bylo rozpočtovým 
opatřením po dokončení akce převedeno do rezervy města.  
 
Upravený rozpočet na položce Oprava dešťové kanalizace Maxičky byl zcela vyčerpán, akce 
byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 786 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru 
komunikací a dopravy. 
 
Akce Oprava dešťové kanalizace Škrabky byla dokončena a finanční prostředky ve výši 375 
tis. Kč byly na tuto akci převedeny z položky územní plánování. Upravený rozpočet byl zcela 
vyčerpán. 
 
Upravený rozpočet položky úpravy drobných vodních toků, oprava břehů ve výši 400 tis. 
Kč byl čerpán v roce 2018 ve výši 325 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány na čištění  
a opravu zatrubněné části vodoteče potoku Ostružník v Přípeři, čištění česel od nánosů po 
přívalovém dešti v Loubí, opravu nátokové zdi a propustku pod místní komunikací na potoku 
Lesná, čištění koryta vodního toku podél ulice 5. května v Bělé a zpracování návrhů 
protipovodňových opatření na bezejmenném vodním toku v Boleticích aj. 

Upravený rozpočet položky nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení ve výši 2.896 tis. Kč byl  
čerpán ve výši 1.425 tis. Kč, tj. 49,2 % upraveného rozpočtu. 
  
Odbor komunikací a dopravy z upraveného rozpočtu ve výši 1.956 tis. Kč vyčerpal 892 tis. Kč. 
Finanční prostředky byly čerpány např. na čištění odvodňovacího zařízení U Obory, odvodnění 
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v lokalitě Prostřední Žleb, obnovu zatrubnění v ul. Chmelnická, vypracování podkladů pro 
výběr zhotovitele na zpracování PD pro odbahnění Zámeckého rybníka, opravu 
odvodňovacích žlabů za č. p. 1494-1497 a č. p. 1499-1502 v Severní ul., opravu 
odvodňovacího žlabu za č. p. 1574 v ul. U Tvrze aj. Ve schváleném rozpočtu bylo 1,2 mil. Kč 
určeno na odvodnění svahu Bělá, opravu nátoku rybníka Liberecká a úpravu hráze rybníka 
návodním toku Ostružník. Finanční prostředky byly čerpány pouze zčásti, a to na odvodnění 
svahu Bělá ve výši 121 tis. Kč, kde byl aktuálně řešen havarijní stav a komplexně bude řešeno 
v následujícím období. Oprava nátoku rybníka Liberecká ul. se bude řešit spolu s novou 
komunikací a při projednávání úpravy hráze rybníka na vodním toku Ostružník dosud nedošlo 
k dohodě se s. p. Povodí Ohře, který je účastníkem řízení. Dále byl 1 mil. Kč určen na 
zpracování projektové dokumentace na odbahnění Zámeckého rybníka. Projektová 
dokumentace byla vysoutěžena za 553 tis. Kč s termínem dodání 02/2019, proto nebyly 
finanční prostředky vyčerpány a příslušná částka byla nárokována do rozpočtu r. 2019. 
Ze schváleného rozpočtu ve výši 2.900 tis. Kč bylo 944 tis. Kč převedeno odboru rozvoje na 
realizaci akce Oprava opěrné zdi ul. Lužická.  

Akce EVL Chmelník – obnova vodních tůní byla zahájena odborem místního hospodářství. 
Z upraveného rozpočtu ve výši 203 tis. Kč odbor místního hospodářství vyčerpal 159 tis. Kč 
na projektovou dokumentaci a autorský dozor. Finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč byly 
zabezpečeny z finančního vypořádání roku 2017. Z této částky bylo 487 tis. Kč převedeno 
odboru rozvoje na vlastní realizaci akce a dalších 250 tis. Kč bylo převedeno z položky územní 
plánování. Akce bude dokončena v roce 2019, z upraveného rozpočtu ve výši 737 tis. Kč bylo 
vyčerpáno 374 tis. Kč. 
 
Celkové výdaje na vzdělávání a školské služby byly čerpány ve výši 102.347 tis. Kč, tj. 93,8 
% upraveného rozpočtu. V průběhu roku byl schválený rozpočet navýšen o 32.047 tis. Kč, ve 
srovnání s rokem 2017 bylo vyčerpáno o 4,6 mil. Kč více. 
  
Schválený rozpočet na položce mateřské školy byl navýšen celkově o 4.350 tis. Kč, z toho 
položka provoz MŠ nebyla upravována. Z upraveného rozpočtu položky provoz MŠ bylo 
vyčerpáno 5 tis. Kč na plakáty oznamující zápis do mateřských škol v Děčíně. Na položce 
příspěvek MŠ došlo k navýšení o 2.515 tis. Kč, z toho 562 tis. Kč bylo převedeno z kapitoly 
odboru místního hospodářství na opravy majetku ve výpůjčce příspěvkových organizací, na 
předfinancování projektu Škola pro všechny bylo mateřským školám převedeno celkem 255 
tis. Kč a z dotace na tento projekt školy obdržely 595 tis. Kč. MŠ Klostermannova byla 
převedena dotace v rámci programu Podpora mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska 
a Šluknovského výběžku CESTA ve výši 80 tis. Kč, z MŠMT obdržely mateřské školy dotaci 
v rámci programu OP VVV ve výši 1.422 tis. Kč. Mateřské škole Liliova bylo převedeno 101 
tis. Kč z kapitálové části rozpočtu a naopak z příspěvku MŠ Riegrova bylo převedeno 500 tis. 
Kč do kapitálové části rozpočtu odboru rozvoje na akci Nové hygienické zázemí a změna 
užívání části objektu MŠ Pohraniční v souladu se zřizovací listinou PO a organizačním řádem. 
Plnění na tomto úseku je ve výši 95,5 % upraveného rozpočtu. 
 
Akce Oprava a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině, Děčín IX – Bynov byla 
dokončena. Finanční prostředky ve výši 813 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního 
hospodářství z položky opravy majetku ve výpůjčce PO. Z upraveného rozpočtu bylo 
vyčerpáno 813 tis. Kč, tj. 100,0 %. 
 
Na akci Oprava poruch stropu nad 1. PP a oprava odvodnění MŠ Krásný Studenec byla 
dokončena a z upraveného rozpočtu ve výši 1.022 tis. Kč vyčerpáno 1.022 tis. Kč, tj. 100,0 %. 
Finanční prostředky ve výši 947 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství 
z položky opravy majetku ve výpůjčce PO a 75 tis. Kč bylo posíleno z položky územní 
plánování.  
 
V oblasti základního školství došlo k navýšení schváleného rozpočtu celkem o 24.981 tis. 
Kč.  Z upraveného rozpočtu položky provoz ZŠ bylo čerpáno 63 tis. Kč, byly zakoupeny věcné 
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odměny a pohoštění při akci „Nejúspěšnější žák“, zajištěna doprava v rámci akce „Veletrh 
škola Děčín 2018“ a vytištěny plakáty k zápisu do 1. tříd.  
 
U příspěvkových organizací došlo k navýšení rozpočtu o 23.250 tis. Kč. Jednalo se o dotaci  
a předfinancování projektu Inkluze do škol ve výši 885 tis. Kč jednotlivým příspěvkovým 
organizacím. Bylo zapojeno pojistné ve výši 110 tis. Kč (ZŠ Máchovo nám. a ZŠ Březová). Ze 
zdrojů hospodaření roku 2017 bylo 400 tis. Kč použito na dofinancování platů pedagogů v ZŠ 
Míru, z kapitoly odboru místního hospodářství bylo převedeno na opravy majetku ve 
výpůjčkách příspěvkových organizací v souladu se zřizovací listinou a organizačním řádem 
7.023 tis. Kč. Dále byly do rozpočtů škol zapojeny dotace z MŠMT v rámci operačního 
programu věda, výzkum a vzdělávání ve výši 8.390 tis. Kč, z rozpočtu Ústeckého kraje bylo 
zapojeno 32 tis. Kč. Z rezervy města byl předfinancován projekt Škola pro všechny částkou 
2.340 tis. Kč a byla zapojena dotace MŠMT na projekt Škola pro všechny ve výši 4.070 tis. Kč. 
Plnění na tomto úseku základního školství bylo ve výši 93,4 % upraveného rozpočtu. 
Příspěvkovým organizacím nebyly plně převedeny finanční prostředky účelově určené na 
projekty Inkluze do škol a Škola pro všechny. Tyto finanční prostředky jsou školám převáděny 
podle skutečně vynaložených výdajů na projekt. 
 
Odbor rozvoje vynaložil na Opravu střechy staré budovy ZŠ Míru 152, DC 32  
z upraveného rozpočtu ve výši 1.731 tis. Kč částku 1.731 tis. Kč, tj. 100 % upraveného 
rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 1.731 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního 
hospodářství. 
 
Na položce ostatní záležitosti základního vzdělávání bylo v roce 2018 na školení  
a cestovné související s realizací projektu Inkluze do škol vyčerpáno 128 tis. Kč z upraveného 
rozpočtu ve výši 467 tis. Kč. Schválený rozpočet položky Inkluze do škol – školení, cestovné 
aj. byl navýšen o 367 tis. Kč zapojením přijaté dotace MŠMT. Jedná se o víceletý projekt. Na 
tento projekt je přidělena dotace z MŠMT ČR. 
  
Příspěvek školním jídelnám byl poskytnut ve výši 3.152 tis. Kč, tj. 100 % upraveného 
rozpočtu.  
 
Přehled o hospodaření příspěvkových organizací je uveden v tabulce č. 10. Hospodaření 
všech školských příspěvkových organizací skončilo za r. 2018 ziskem nebo vyrovnaným 
hospodařením. 
 
Odbor rozvoje realizoval akci Odvlhčení, opravy vnitřních povrchů a oprava zpevněných ploch 
ŠD Klostermannova 869/74, Děčín IV, která byla v roce 2018 dokončena. Z upraveného 
rozpočtu ve výši 2.339 tis. Kč bylo vyčerpáno 2.303 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 2.150 
tis. Kč byly na tuto akci převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství a majetku města, 
dále 186 tis. Kč bylo zajištěno z rezervy města a 3 tis. Kč z kapitoly odboru rozvoje, položky 
opravy MK, mostků a propustků. 
  
Dotace pedagogickému centru byla poskytnuta ve výši 50 tis. Kč, tj. 100 % upraveného 
rozpočtu.  
 
Z položky ostatní záležitosti vzdělávání byl vyplacen dar ve výši 10 tis. Kč Svazu průmyslu 
a dopravy ČR na akci Živá knihovna povolání realizované na Veletrhu Škola Děčín 2018. 
 
Výdaje na kulturu byly čerpány ve výši 60.791 tis. Kč, tj. na 96,9 % upraveného rozpočtu. 
Původní schválený rozpočet na rok 2018 byl navýšen celkem o 13.143 tis. Kč, ve srovnání 
s rokem 2017 bylo čerpáno o 7.110 tis. Kč více. 
 
Městskému divadlu, p. o. byl poskytnut příspěvek ve výši 13.165 tis. Kč, tj. 100,0 % 
upraveného rozpočtu. Schválený příspěvek městského divadla byl navýšen o 2.165 tis. Kč, 
z toho z výsledku hospodaření roku 2017 částka 596 tis. Kč na navýšení tarifních platů a 1.000 
tis. Kč na úhradu výpadku sponzorů, 100 tis. Kč z položky ostatní kulturní činnost na pořádání 
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letního digitálního kina a 469 tis. Kč bylo z kapitoly odboru místního hospodářství na opravy 
majetku ve výpůjčce příspěvkových organizací na výměnu koberců, výloh v kině a opravu 
nouzového schodiště. 
 
Městská knihovna Děčín, p. o. obdržela příspěvek ve výši 19.584 tis. Kč, tj. 100,0 % 
upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl rozpočtovými opatřeními navýšen o 1.584 tis. 
Kč, z toho od Ústeckého kraje obdržela organizace dotaci na výkon regionální funkce městské 
knihovny ve výši 1.530 tis. Kč a Ministerstvo kultury ČR poskytlo knihovně dotaci na projekt 
Rozvoj čtenářství 54 tis. Kč.  
Hospodaření výše uvedených příspěvkových organizací skončilo za rok 2018 ziskem. Přehled 
o hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací je uveden v tabulce č. 10. 
     
Na položce ostatní záležitosti kultury bylo vyčerpáno celkem 4.320 tis. Kč, tj. 98,9 % 
upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl snížen celkově o 787 tis. Kč, z toho 844 tis. Kč 
bylo převedeno Děčínské sportovní, p. o. na finanční zajištění Městských slavností Děčín 
2018, 100 tis. Kč Městskému divadlu Děčín, p. o. na zajištění pořádání letního digitálního kina, 
naopak z rezervy města byla ostatní kulturní činnost posílena o 157 tis. Kč, z toho 100 tis. Kč 
na dary spolkům působícím při děčínských středních školách a 57 tis. Kč na dotace subjektům 
v oblasti kultury a kulturní akce. Město Děčín získalo dotaci Ústeckého kraje na projekt 
Městské slavnosti Děčín 2018 ve výši 200 tis. Kč. 
 
V rámci položky ostatní kulturní činnost bylo na technické zabezpečení významných kulturních 
akcí (zahajovací ples, masopust, 73. výročí konce 2. světové války, městské slavnosti, MHF, 
dětský den, pálení čarodějnic, pietní akt na Folknářích, Rogalo DC, mikulášské besídky, 
slavnostní rozsvícení vánočního stromu a další) čerpáno celkem 2.489 tis. Kč. Z toho na 
Městské slavnosti bylo vyčerpáno 1.047 tis. Kč a na Mezinárodní hudební festival 400 tis. Kč.  
Z položky dotace subjektům v oblasti kultury bylo vyčerpáno celkem 1.727 tis. Kč na podporu 
subjektů pracujících v oblasti kultury, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Z této částky bylo 
nájemci Střelnice poskytnuto 500 tis. Kč, Děčínskému symfonickému orchestru 100 tis. Kč  
a Děčínskému pěveckému souboru 100 tis. Kč. Přehled poskytnutých transferů za odbor 
školství a kultury v roce 2018 je uveden v tabulkách č. 5e a 5f.  
 
Za vedení kroniky v písemné formě uhradil odbor školství a kultury 79 tis. Kč, tj. 98,8 % 
upraveného rozpočtu. 
 
Výdaje na rezervační systém VSTUPENKADECIN.CZ byly čerpány ve výši 25 tis. Kč  
na zajištění celoroční reklamy v měsíčníku ENTER. 
 
Příspěvek Zámku Děčín, p. o. byl poskytnut ve výši 15.400 tis. Kč, což je 100,0 % upraveného 
rozpočtu. Na předfinancování projektu Cíl 3 – Šlechtické poklady – sběratelské radosti v Sasku 
a v Čechách bylo z upraveného rozpočtu ve výši 1.030 tis. Kč čerpáno 100,0 % upraveného 
rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá celkové navýšení příspěvku o 1.390 tis. Kč, na 
opravy bylo z kapitoly odboru místního hospodářství převedeno 1.071 tis. Kč, dále bylo 
převedeno pojistné plnění ve výši 222 tis. Kč (poškození výtahů), 97 tis. Kč je dotace MMR na 
projekt Cíl 3. Přehled o hospodaření příspěvkové organizace je uveden v tabulce č. 10.  
 
Výdaje na zachování a obnovu kulturních památek byly čerpány ve výši 8.322 tis. Kč 
z celkového upraveného rozpočtu ve výši 10.191 tis. Kč, tj. 81,7 % upraveného rozpočtu. 
Z upraveného rozpočtu ve výši 400 tis. Kč odbor školství a kultury vyčerpal 392 tis. Kč, tj. 98,0 
% upraveného rozpočtu. Z toho 24 tis. Kč za chemickou sanaci dřevokazného hmyzu v kapli 
u kostela Povýšení sv. Kříže, za restaurování výmalby v Čajovém pavilonu na zámku v Děčíně 
IV. etapa bylo uhrazeno 306 tis. Kč, inotaci a ladění varhan v kostele Povýšení sv. Kříže 62 
tis. Kč. 
Z upraveného rozpočtu odboru místního hospodářství na obnovu kulturních památek ve výši 
985 tis. Kč bylo vyčerpáno 411 tis. Kč, tj. 41,7 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet ve 
výši 1.000 tis. Kč byl snížen o 15 tis. Kč. Ze zdrojů hospodaření roku 2017 bylo na obnovu 
Ovčího můstku převedeno 1.300 tis. Kč, naopak z položky obnova kulturních památek bylo na 
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opravu podlahy v prostorách zbrojnice Zámku Děčín převedeno 43 tis. Kč, odboru rozvoje bylo 
na vlastní realizaci akce Obnova Ovčího můstku převedeno 709 tis. Kč, na opravu střechy 
DDM Děčín IV, Divišova 217/8 bylo převedeno odboru rozvoje 483 tis. Kč a v rámci kapitoly 
odboru místního hospodářství bylo na údržbu skal převedeno 80 tis. Kč. Odbor místního 
hospodářství uhradil opravu omítek a soklů sv. Kříže v Děčíně za 74 tis. Kč, opravu zábradlí  
u kaple v Nebočadech za 8 tis. Kč, opravu chrániče a soklů sv. Kříže za 12 tis. Kč, opravu 
zábradlí na Pastýřské stěně ve výši 15 tis. Kč. Dále uhradil 57 tis. Kč za stavebně – geologicko-
technický průzkum Dlouhá jízda Zámek Děčín, 128 tis. Kč za statické posouzení a tvorbu 
digitálního modelu Pohádkové kašny, 14 tis. Kč za průzkum soch na kostele sv. Kříže, 29 tis. 
Kč opravu fasády a výměna tašek kaple nejsvětější Trojice Nebočady, 60 tis. Kč PD oprava 
fasády Pastýřská stěna, 14 tis. Kč revize hromosvodů, el. zařízení, kontrola střech  
a zabezpečení. 

Akce Zámek Děčín – oprava střešního pláště, sektor D3 byla v roce 2018 dokončena. 
Z upraveného rozpočtu ve výši 3.327 tis. Kč bylo vyčerpáno 3.273 tis. Kč, tj. 98,4 % 
upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 2.117 tis. Kč byly zajištěny ze zdrojů 
hospodaření roku 2017 a 1.210 tis. Kč v rámci kapitoly odboru rozvoje z položky územní 
plánování. 
 
Zámek Děčín – oprava střešního pláště, sektor A bude dokončena v roce 2019. Z upraveného 
rozpočtu ve výši 4.245 tis. Kč bylo vyčerpáno 3.522 tis. Kč, tj. 83,0 % upraveného rozpočtu. 
Finanční prostředky ve výši 4.195 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního 
hospodářství a 50 tis. Kč bylo navýšeno z rezervy města. 
 
Z upraveného rozpočtu akce Obnova Ovčího můstku ve výši 734 tis. Kč bylo vyčerpáno 724 
tis. Kč, tj. 98,6 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 709 tis. Kč byly převedeny 
z kapitoly odboru místního hospodářství a 25 tis. Kč z rezervy města. Akce byla dokončena.  
 
Akce PaR18 – Obnova kašny na Masarykově náměstí se připravuje. Upravený rozpočet ve 
výši 500 tis. Kč byl zajištěn z rozdělení finančních prostředků určených v rozpočtu na 
Participativní rozpočet. V roce 2018 nebylo čerpáno.  
  
Na úseku tělovýchovy a zájmové činnosti činily celkové výdaje 61.546 tis. Kč, tj. 93,6 % 
upraveného rozpočtu. V průběhu roku byl schválený rozpočet navýšen o 14.800 tis. Kč. Ve 
srovnání s rokem 2017 bylo čerpáno o 9.717 tis. Kč více. 
 
Na sportovní zařízení v majetku města vynaložilo město 39.781 tis. Kč, tj. 97,5 % upraveného 
rozpočtu, tj. o 4,5 mil. Kč více než v roce 2017.  
 
Příspěvek Děčínské sportovní, p. o. byl poskytnut ve výši 20.907 tis. Kč, tj. 100,0 % 
upraveného rozpočtu, tj. cca o 4,0 mil. Kč více než v roce 2017. V upraveném rozpočtu se 
promítá zvýšení příspěvku o 4.147 tis. Kč, z toho částka 844 tis. Kč byla poskytnuta z rozpočtu 
města na zajištění městských slavností, 1.745 tis. Kč bylo poskytnuto z výsledku hospodaření 
roku 2017 na navýšení tarifních platů, na opravu sprch a toalet bylo z rezervy města převedeno 
529 tis. Kč a z kapitoly odboru místního hospodářství 500 tis. Kč, na opravy bylo z kapitoly 
odboru místního hospodářství převedeno dalších 529 tis. Kč. Přehled o hospodaření 
příspěvkové organizace je uveden v tabulce č. 10.  
 
Na provoz zimního stadionu byla poskytnuta dotace HC Děčín ve výši 7.050 tis. Kč (100,0 % 
upraveného rozpočtu) v souladu s uzavřenou smlouvou.  
 
Na provoz Fotbalového stadionu ul. Práce a Sportovního areálu Máchovka byla 
poskytnuta dotace ve výši 380 tis. Kč v souladu s uzavřenou smlouvou.  
 
Na provoz sportovní haly ul. Práce bylo vynaloženo 531 tis. Kč, tj. 61,0 % upraveného 
rozpočtu.  Ze schváleného rozpočtu bylo 100 tis. Kč převedeno na položku pohřby bez 
pozůstalých. Z celkového čerpání byla uhrazena oprava a údržba ve výši 203 tis. Kč (výměna 
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dveří v 1. NP, oprava nátěru a obložení štítu, výměna zářivek, oprava kotlů aj.), úhrady 
elektrické energie ve výši 325 tis. Kč. Výdaje za elektrickou energii jsou následně 
přefakturovány provozovateli, avšak vystavené faktury za přefakturaci těchto nákladů (od 
vypovězení smlouvy se jedná o bezdůvodné obohacení) za období 01.01.2018 – 31.12.2018 
v celkové výši 325 115, 66 Kč nebyly provozovatelem dosud uhrazeny. Celkem provozovatel 
sportovní haly k 31. 12. 2018 dlužil městu přes 768 tis. Kč za přefakturovávané výdaje za 
elektrickou energii. Mandátní smlouva byla vypovězena k 15. 2. 2016 a byla v řešení právních 
zástupců města včetně dalších s tím souvisejících soudních sporů. Ode dne vypovězení 
smlouvy nebyla městem hrazena dotace na krytí ztráty z provozu sportovní haly ani mandátní 
odměna. V únoru 2019 byla uzavřena mezi statutárním městem Děčín a Sportovním klubem, 
z. s. dohoda o narovnání. 
 
Dotace na provoz sportovní haly Maroldova byla poskytnuta v plné výši, tj. 1.900 tis. Kč 
v souladu s uzavřenou smlouvou. Přehled poskytnutých transferů za odbor místního 
hospodářství v roce 2018 je uveden v tabulce č. 5g. 
 
Výdaje na opravy sportovních zařízení v majetku města, úhrady elektrické energie aj. 
byly čerpány ve výši 4.034 tis. Kč, tj. 86,9 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl 
celkově snížen o 356 tis. Kč, z toho 139 tis. Kč bylo převedeno do kapitálové části rozpočtu 
na dofinancování akce Zimní stadion - rekuperace sněžné jámy, 35 tis. Kč bylo převedeno na 
položku geoplány, výpisy, znalecké posudky a 182 tis. Kč do kapitálové části rozpočtu na 
nákup mechanizace na úpravu plochy hřiště Ústecká. Z realizovaných akcí byly na zimním 
stadionu provedeny opravy včetně úhrady elektrické energie v celkové výši 2.044 tis. Kč  
a hrazena údržba a elektrická energie ostatních sportovišť (fotbalové hřiště Máchovka  
a fotbalový stadion Ústecká) ve výši 945 tis. Kč. V hale Maroldova byly uhrazeny poplatky za 
připojení na pult centrální ochrany (PCO), revize ocelových konstrukcí, rádiová síť k HZS, 
revize EPS, oprava vzduchotechniky, instalace podružného měření a oprava 2 ks časových 
relé, oprava evakuačního rozhlasu, oprava elektroinstalace, oprava rehabilitační vany, čištění 
fasády, oken, schodů, ocelová police oprava havárie svislé kanalizace, odstranění závady na 
osvětlení, stavební práce v posilovně, výměna koberců, odstranění závad z kontroly požárně 
bezpečnostního zařízení a další v celkové výši 1.045 tis. Kč. 

Ze schváleného rozpočtu akce Sportovní hala Maroldova – oprava kanalizace ve výši 1 200 
tis. Kč byly převedeny finanční prostředky ve výši 835 tis. Kč odboru rozvoje, který bude akci 
realizovat a zbývající finanční prostředky ve výši 365 tis. Kč byly vráceny do rezervy města.  
 
Akce Vrt DC 1 - zjednání nápravy havarijního stavu byla dokončena, finanční prostředky ve 
výši 4.750 tis. Kč byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2017 a 37 tis. Kč bylo převedeno 
z akce Kino Sněžník rekonstrukce elektroinstalace. Z upraveného rozpočtu ve výši 4.787 tis. 
Kč bylo vyčerpáno 4.775 tis. Kč, tj. 99,7 % upraveného rozpočtu. 
 
Finanční prostředky na zajištění akce PD – výměna střešního pláště zimního stadionu ve výši 
244 tis. Kč byly uvolněny ze zdrojů hospodaření roku 2017. V roce 2018 bylo vyčerpáno 204 
tis. Kč. 
  
V rámci ostatní tělovýchovné činnosti poskytl odbor školství a kultury na podporu sportu  
10.326 tis. Kč, tj. 98,3 % upraveného rozpočtu. Oproti skutečnosti roku 2017 došlo ke zvýšení 
o cca 1 mil. Kč. Veškeré podpory, týkající se subjektů v oblasti sportu, vč. smluv byly schváleny 
v orgánech města. Celkem bylo podpořeno 91 projektů z 98 podaných žádostí. Schválený 
rozpočet byl snížen o 59 tis. Kč převodem do kapitálové části rozpočtu na nákup veslařské 
lodě. Mediálně a divácky atraktivní sporty byly podpořeny částkou 5.564 tis. Kč a sportovní 
činnosti mládeže, akce sportovního kalendáře, mimořádná podpora v rámci nadstandardní 
reprezentace města a volnočasové aktivity byly podpořeny částkou 4.547 tis. Kč. Další finanční 
prostředky byly vynaloženy na tradiční akci v závěru roku – Ocenění nejúspěšnějších 
sportovců Děčína za rok 2018. Celkem bylo oceněno 40 dětí a 6 dětských kolektivů, 25 
dospělých sportovců a 2 kolektivy, 12 trenérů mládeže a jedna hlavní cena byla udělena za 
celoživotní činnost v oblasti sportu. 
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Přehled poskytnutých transferů za odbor školství a kultury v roce 2018 je uveden v tabulkách 
č. 5e a 5f.  
 
Příspěvek na provoz Domu dětí a mládeže Děčín, p. o. byl poskytnut  
ve výši 8.972 tis. Kč, tj. 100,0 % upraveného rozpočtu ve srovnání se skutečností roku 2017 
došlo ke zvýšení o 3.593 tis. Kč. Upravený rozpočet byl v průběhu roku navýšen o 4.072 tis. 
Kč, z toho odbor místního hospodářství převedl na opravy majetku ve výpůjčce příspěvkové 
organizace 561 tis. Kč a byly zapojeny dotace z rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 190 tis. Kč 
a z MŠMT z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 3.321 tis. Kč. 
Hospodaření Domu dětí a mládeže skončilo v roce 2018 ziskem. Přehled o hospodaření 
příspěvkové organizace je uveden v tabulce č. 10.  
    
Z upraveného rozpočtu položky dětské koutky, pískoviště aj. ve výši 2.200 tis. Kč bylo 
vyčerpáno 2.065 tis. Kč, tj. 93,9 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly čerpány za 
pravidelné kontroly a bezpečnostní služby na dětských hřištích, pravidelné roční revizní 
prohlídky, opravy herních prvků, laviček, opravy oplocení a dopadových ploch, doplnění  
a výměny písku v pískovištích, pořízení nových herních prvků a vybavení dětských hřišť. 
V upraveném rozpočtu se promítá navýšení o 200 tis. Kč převodem z položky údržba zeleně. 
 
Na akci Participativního rozpočtu – Dětské dopravní hřiště bylo vyčleněno 500 tis. Kč 
převodem z kapitálové části rozpočtu. Z upraveného rozpočtu ve výši 500 tis. Kč bylo 
vyčerpáno 94 tis. Kč, tj. 18,8 % upraveného rozpočtu. Bylo provedeno odplevelení prostoru  
a zahájeny opravy hřiště – oprava asfaltu, výtluků aj. Z časových a kapacitních důvodů nebylo 
provedeno původně plánované dopravní značení. Přehled plánu a skutečného čerpání na 
akcích Participativního rozpočtu PaR18 je uveden v tabulce č. 5k.  

Na akci Oprava střechy budovy DDM Děčín, Divišova 217/8, Děčín IV byly finanční prostředky 
převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství, položky opravy majetku ve výpůjčce PO. 
V roce 2018 byla uzavřena smlouva o dílo, akce bude zahájena v roce 2019. 

Čerpání výdajů sociálního fondu je uvedeno kromě položky 3429 i na položce 6171. Celkem 
bylo na obou položkách vyčerpáno 4.908 tis. Kč. Výdaje byly čerpány především na příspěvek 
na penzijní připojištění, stravné a na sportovní a kulturní aktivity zaměstnanců magistrátu. 
Upravený rozpočet položky 6171 byl navýšen o 1.035 tis. Kč z finančního vypořádání výsledku 
hospodaření roku 2017, a to z důvodu úpravy tvorby sociálního fondu dle skutečně 
vyplacených mezd a 150 tis. Kč bylo převedeno na položku 3429. Přehled o čerpání výdajů 
Sociálního fondu je uveden v tabulce č. 16. 
 
Na akci Participativního rozpočtu – Houpačky pro radost, bylo vyčleněno 32 tis. Kč převodem 
z kapitálové části rozpočtu. Finanční prostředky nebyly vyčerpány, proto byly nárokovány do 
rozpočtu roku 2019. 
 
Na akci Participativního rozpočtu – Zatraktivnění jihozápadního Děčína, bylo vyčleněno 500 
tis. Kč převodem z kapitálové části rozpočtu. Byly zahájeny přípravné práce a jednání  
s vlastníky sousedních nemovitostí, byl zpracován projekt obnovy zeleně u historické cesty 
Krásný Studenec a zrestaurována boží muka v Krásném Studenci. V roce 2018 bylo 
vyčerpáno 104 tis. Kč, tj. 20,8 % upraveného rozpočtu.  
 
Na akci Participativního rozpočtu  - Odtrhněme děti od tabletů a vyvětrejme je na čerstvém 
vzduchu, bylo vyčleněno 200 tis. Kč převodem z kapitálové části rozpočtu. Jde o vybudování 
systému pevných tratí orientačního běhu v městských lesoparcích. V roce 2018 nebylo 
čerpáno.  
 
Na akci Participativního rozpočtu - Chceme se toulat v Březinách, bylo vyčleněno 500 tis. Kč 
převodem z kapitálové části. Finanční prostředky nebyly vyčerpány, proto byly nárokovány do 
rozpočtu roku 2019. 
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V oblasti zdravotnictví byly finanční prostředky čerpány v celkové výši 2.681 tis. Kč, tj.  
83,7 % upraveného rozpočtu. Na stomatologickou péči ve výši 504 tis. Kč, tj. 96,6 % 
upraveného rozpočtu. Jedná se o odměnu za stomatologickou pohotovostní službu, kterou 
zajišťuje 16 lékařů dle smluv o zajištění pohotovostní stomatologické služby na základě 
stanoveného rozpisu služeb. Ordinační doba je stanovena od 8:00 do 11:00 hodin ve dnech 
pracovního volna, klidu a svátků. Sjednaná odměna za provozování pohotovostní 
stomatologické péče činí 1.500 Kč za jednu hodinu.  
 
Dále je zajišťována, resp. hrazena městem i lékařská pohotovostní služba, kterou pro město 
Děčín zabezpečuje Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z. Za tuto službu bylo 
uhrazeno v roce 2018 celkem 2.157 tis. Kč. V upraveném rozpočtu je promítnuta dotace na 
rok 2018 z rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 2.160 tis. Kč. Dotace byla čerpána ve výši 2.034 
tis. Kč. Zálohovou platbu 123 tis. Kč vrátila Krajská zdravotní, a. s. na účet města v lednu 
následujícího roku. V roce 2018 část lékařů sloužila lékařskou pohotovostní službu pro 
dospělé ve svých ordinacích. 
 
Na položce Ostatní nemocnice byl poskytnut finanční dar ve výši 20 tis. Kč Krajské zdravotní, 
a.s. - Nemocnici Děčín, o. z., na úhradu nákladů spojených s uskutečněním konference pod 
názvem „4. děčínský chirurgický den“ a dar 20 tis. Kč na konferenci „6. děčínský den komplexní 
interní péče“. Tyto finanční prostředky byly převedeny z paragrafu 4345 – DZR Křešice – 
projektová dokumentace. 
 
Výdaje na komunální služby a územní rozvoj byly čerpány ve výši 48.721 tis. Kč, tj. 64,1 % 
upraveného rozpočtu. Výdaje ve srovnání s rokem 2017 byly o cca 10 mil. Kč vyšší. 
 
Na položce 3612 – bytové hospodářství nebylo z upraveného rozpočtu ve výši 25 tis. Kč 
čerpáno na vratky přeplatků kupních cen. 
 
Výdaje na veřejné osvětlení (dále jen VO) byly čerpány ve výši 11.541 tis. Kč, tj. na 86,1 % 
upraveného rozpočtu.  
 
Z celkového čerpání činily úhrady za elektrickou energii 7.508 tis. Kč, tj. 93,9 % upraveného 
rozpočtu. Oproti roku 2017 došlo k navýšení o 370 tis. Kč. Od 1. 6. 2018 byla uzavřena nová 
smlouva na dodávku elektrické energie, přestože se cena za 1 MWh téměř zdvojnásobila, 
stávající rozpočet v oblasti veřejného osvětlení dostatečně pokryl vyúčtovanou spotřebu 
včetně předepsaných záloh sledovaného období. Na údržbu a opravy vynaložil odbor 
komunikací a dopravy částku 4.033 tis. Kč, tj. 74,7 % upraveného rozpočtu. Údržba a servis 
VO je zajišťována na základě smlouvy se spol. Marius Pedersen, mimo smlouvu je hrazeno 
zpracování projektových dokumentací, nákup náhradních dílů, výměna kabelového vedení, 
apod. Bylo hrazeno např. vyhotovení generelu veřejného osvětlení pro pravobřežní část 
Děčína, výměna výbojek osvětlení děčínského zámku, měření intenzity osvětlení přechodů 
pro chodce, zajištění a kontrola rozvodů elektrické energie pro stánkový prodej a vánoční 
akce, projektové dokumentace k opravám VO aj.  
 
Výdaje na pohřebnictví byly čerpány ve výši 4.588 tis. Kč, tj. 89,7 % upraveného rozpočtu. 
Za pohřby bez pozůstalých bylo vynaloženo 303 tis. Kč. Část výdajů se v případě dohledání 
pozůstalých vrátí do příjmů města, pokud nejsou žádní pozůstalí, uplatňují se vynaložené 
náklady u státu. V roce 2018 bylo vypraveno 29 takových pohřbů. Na provoz hřbitovů bylo 
vynaloženo 710 tis. Kč, tj. 69,6 % upraveného rozpočtu. Ze schváleného rozpočtu ve výši 
1.640 tis. Kč bylo 50 tis. Kč převedeno na akci Oprava a zateplení střešního pláště budovy 
DDM Boletice, 48 tis. Kč Lesnímu úřadu na montáž a dodávku kotle, 422 tis. Kč na akci Opěrná 
zeď na p. p. č. 2/1, k. ú. Podmokly a 100 tis. Kč na položku projektové dokumentace, rozpočty, 
studie aj. V rámci položky provoz hřbitovů je hrazeno vodné, pronájem mobilních WC, služby 
(např. kontroly hřbitovů vč. denního odemykání a zamykání, čištění kanalizace na Folknářích 
a Škrabkách, revize protipožárních zařízení v kaplích aj.) a oprava a údržba (např. oprava 
oplocení na Folknářích, likvidace a opravy kolumbárních skříněk, rozhrnutí a navezení štěrku, 
výměna umyvadla WC a sprchy aj.)   
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Na údržbu zeleně na hřbitovech, která je zajišťována odborem komunikací a dopravy, bylo 
čerpáno 3.216 tis. Kč. Dle smlouvy s Marius Pedersen, a. s., tj. za pravidelnou údržbu zeleně 
bylo vyčerpáno 3.077 tis. Kč a to včetně doplatku za období 02-03/2017 (reklamované faktury 
z r. 2017), za práce mimo smlouvu bylo čerpáno 139 tis. Kč, tj. kácení a prořez stromů, 
odstranění náletů, úprava prostoru před hřbitovem v Lesné aj. 
 
Akce Opěrná zeď na p. p. č. 2/1, k. ú. Podmokly byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 
422 tis. Kč byly zajištěny převodem z položky provoz hřbitovů kapitoly odboru místního 
hospodářství. Na akci bylo vyčerpáno 359 tis. Kč. 
 
Nízké čerpání je vykázáno na položce územní plánování. Z upraveného rozpočtu   
ve výši 6.715 tis. Kč bylo vyčerpáno 942 tis. Kč, což je plnění ve výši 14,0 % upraveného 
rozpočtu.  
 
Pokud se týká položky pořízení a změny územního plánu a územní analytické podklady, bylo 
z upraveného rozpočtu ve výši 1.570 tis. Kč odborem stavební úřad vyčerpáno 129 tis. Kč, tj. 
8,2 % upraveného rozpočtu. Ze schváleného rozpočtu ve výši 2.206 tis. Kč bylo 636 tis. Kč 
převedeno odboru provoznímu a organizačnímu na dovybavení pracoviště GIS, digitalizaci 
územních plánů obcí v ORP Děčín a realizaci mapových aplikací. Do současné doby probíhá 
vyhodnocování stanovisek a připomínek dotčených orgánů, sousedních obcí a krajského 
úřadu po společném projednání Návrhu Územního plánu Děčín a Vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území. Pořizování Územního plánu Děčín trvá a nelze předpokládat přesné 
termíny úhrad s ohledem na probíhající etapy pořizování – společné jednání a vyhodnocování, 
úpravy Územního plánu Děčín po společném jednání a před veřejným projednáním, popř. 
opakovaná jednání a další problémy k řešení v souvislosti např. s Plavebním stupněm Děčín 
a jeho mezistátní konzultace, variantami přeložky I/13 a další. Rovněž nebyly čerpány 
prostředky na plánované územní studie s ohledem na dosud nevyjasněné záměry např. v k. 
ú. Děčín a k. ú. Folknáře (viz nové 2 varianty Folknářské spojky) a další. 

Z upraveného rozpočtu položky ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.) ve výši 5.145 tis. Kč 
bylo vyčerpáno 813 tis. Kč, tj. 15,8 % upraveného rozpočtu. Odbor rozvoje čerpal výdaje za 
zpracování projektových dokumentací, studií, posudků, stanovisek aj. Ze schváleného 
rozpočtu ve výši 7.200 tis. Kč bylo převedeno celkem 2.055 tis. Kč, z toho v rámci kapitoly 
odboru rozvoje bylo převedeno 7.478 tis. Kč na dofinancování jednotlivých akcí, 2.900 tis. Kč 
bylo převedeno do rezervy města a naopak 8.413 tis. Kč bylo převedeno z finančního 
vypořádání roku 2017. Přehled poskytnutých transferů za odbor rozvoje v roce 2018 je uveden 
v tabulce č. 5h. 
  
Výdaje na položce komunální služby byly čerpány ve výši 31.650 tis. Kč, tj. 62,3 % 
upraveného rozpočtu ve výši 50.765 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2017 došlo ke zvýšení výdajů 
o cca 10 mil. Kč. 
 
Na položce ekologické WC bylo čerpáno 53 tis. Kč, tj. 40,8 % upraveného rozpočtu. Z této 
položky je hrazen celoroční pronájem 1 ks WC v Dolním Žlebu u vstupu na cyklostezku, další 
WC jsou umístěna v období duben-říjen na Labském nábř. u Via Ferraty a na parkovišti 
u cyklostezky v Prostředním Žlebu. 
 
Položka provoz tržnice vč. nájemného byla čerpána ve výši 72 tis. Kč, tj. na 65,5 % upraveného 
rozpočtu. Po rekonstrukci prostoru tržnice a přemístění prodejních stánků je nadále hrazeno 
nájemné za kancelář a WC na Husově nám. včetně vodného vlastníkovi nebytového prostoru, 
dále jsou hrazeny zálohy na elektrickou energii, svoz komunálního odpadu a vodné a stočné 
pro kašnu vč. srážkových vod za plochu tržnice. 
 
V položce geoplány, výpisy, znalecké posudky bylo vyčerpáno 241 tis. Kč, tj. 81,7 % 
upraveného rozpočtu. Z položky jsou hrazeny výdaje na pořízení geometrických plánů, 
znaleckých posudků, vytyčení částí pozemků, srovnávacích sestavení parcel a kolků. 
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Upravený rozpočet byl v průběhu roku navýšen o 85 tis. Kč, z toho 50 tis. Kč bylo převedeno 
z položky Zámek Děčín – oprava střechy na hlavní budově a 35 tis. Kč z položky sportovní 
zařízení.  
 
Daň z nabytí nemovitých věcí, daň z nemovitých věcí aj. vykazuje čerpání ve výši 11 tis. Kč, 
tj. 22,0 % upraveného rozpočtu na dani z nemovitých věcí. Daň z nabytí (převodu) nemovitých 
věcí nebyla čerpána, neboť neproběhl žádný úplatný převod, kde by bylo schváleno, že 
poplatníkem daně z nabytí je město.  
 
Na položce projektové dokumentace, rozpočty, studie aj. bylo z upraveného rozpočtu ve výši 
2.507 tis. Kč vyčerpáno 1.763 tis. Kč, tj. 70,3 %. Schválený rozpočet byl v průběhu roku 
navýšen o 1.007 tis. Kč, z toho 843 tis. Kč bylo kryto ze zdrojů hospodaření roku 2017, 200 
tis. Kč bylo převedeno z položek provoz hřbitovů a DOZP Boletice nad Labem PD + realizace 
a naopak 36 tis. Kč bylo převedeno na akci Zámek Děčín – oprava střešního pláště, sektor A. 
V roce 2018 bylo čerpáno 1.763 tis. Kč na PD – oprava a zateplení střešního pláště DDM 
Boletice, PD – oprava střechy DDM Divišova, PD - školní jídelna Jungmannova, PD - 
vyrovnávací jímka Aquapark Děčín, rekonstrukce elektroinstalace kino Sněžník aj. Další 
projektové dokumentace budou hrazeny v roce 2019. 
 
Výdaje na opravy majetku ve výpůjčce PO – akce do 500 tis. Kč byly čerpány ve výši 304 tis. 
Kč, tj. 39,2 % upraveného rozpočtu. Z původně rozpočtovaných 10.000 tis. Kč je v upraveném 
rozpočtu promítnuto snížení celkově o 9.224 tis. Kč a převedení konkrétním příspěvkovým 
organizacím. 
Posíleno bylo: 

 2.250 tis. Kč ze zdrojů hospodaření roku 2017,  
 554 tis. Kč z položky majetek ve výpůjčce PO nad 500 tis. Kč, 
 300 tis. Kč v 11/2018 převod finančních prostředků v rámci odboru místního 

hospodářství. 
Převedeno bylo: 

 114 tis. Kč odboru školství a kultury pro Děčínskou sportovní, p. o. na opravu a nátěr 
obvodových stěn obj. kryté plavecké haly,  

 162 tis. Kč odboru školství a kultury na opravu prasklého potrubí a vypracování PD pro 
zadání stavby Na Pěšině a podlahářské práce v ZŠ Na Stráni,  

 916 tis. Kč odboru školství a kultury na úhradu vybourání a vyzdění stavební výplně, 
výměna plastových oken MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177, opravu dlažeb ZŠ Děčín 
VI, Na Stráni 879/2, oprava hlavního uzávěru vody MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330, 
oprava splaškové kanalizace ve sklepě pavilon A ZŠ Děčín IV, Školní 1544/5,  

 149 tis. Kč odboru životního prostředí na opravu laviček na Pastýřské stěně a opravu 
plotu u expozice kapybar, mravenečníka a vyhlídky ursoňů v ZOO Děčín, p. o.,  

 16 tis. Kč odboru školství a kultury na výměnu podlahové krytiny kabinetu ZŠ Na Stráni,  
 550 tis. Kč odboru školství a kultury na opravu terasy před zahradním domkem  

a dokončení svodnic v jižních zahradách Zámku Děčín,  
 32 tis. Kč odboru školství a kultury na opravu podlahy prostoru budoucí knihovny na 

děčínském zámku,  
 290 tis. Kč odboru školství a kultury na výměnu radiátorů a rozvodů topení ZŠ DC 

XXXII, Míru 152, p. o. a výměnu topných těles, radiátorů DDM Březiny p. o.,  
 30 tis. Kč odboru školství a kultury na renovaci povrchu podlahy v prostorách zbrojnice 

Zámku Děčín,  
 400 tis. Kč odboru rozvoje na opravu a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině, 

Děčín IX–Bynov,  
 938 tis. Kč odboru školství a kultury na havarijní opravu balkonu MŠ Dlouhá, 

rekonstrukci oplocení ZŠ Vojanova, výrobu a dodání nového obložení tělocvičny ZŠ 
Kamenická, výměnu oken ZŠ Školní, aj.,  

 192 tis. Kč odboru školství a kultury na výměnu stoupaček ZŠ Boletice, 
 30 tis. Kč odboru školství a kultury pro: 1) ZŠ a MŠ Děčín VI p. o., Školní 1544/5, Děčín, 

na vyhotovení projektu pro zadání stavby “Oprava venkovního schodiště pavilonu D - 
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tělocvična“.  2) ZŠ a MŠ Děčín VI p. o., Školní 1544/5, Děčín na opravu střechy 
hospodářského pavilonu MŠ Školní, 

 19 tis. Kč odboru školství a kultury na montáž silnoproudého rozvodu pro připojení 
ohřívače v DDM DC IV, p. o., Teplická 344/38, Děčín IV, 

 1.156 tis. Kč odboru školství a kultury na: 1) Výměnu oken v objektech ZŠ Děčín XXXII, 
Míru 152, p. o., 2) Opravu střechy MŠ Děčín XXXII, Májová 372, p. o., 3) Opravu 
venkovního schodiště do budovy D, ZŠ Školní, Děčín VI, 4) Opravu parketové podlahy 
v nové tělocvičně ZŠ Děčín XXXII, Míru 152, p. o., 

 175 tis. Kč odboru školství a kultury na opravu PVC podlahové krytiny v učebnách ZŠ 
Děčín XXXII, Míru 152, 

 29 tis. Kč odboru rozvoje na akci ŠJ Sládkova - snížení energetické náročnosti budovy, 
 1.896 tis. Kč odboru školství a kultury pro ZŠ Na Stráni na podlahářské práce  

v kabinetu, ZŠ Březová na opravu sociálního zařízení, ZŠ Kamenická na výměnu oken 
ve školní družině a opravu vzduchotechniky, ZŠ Školní na výměnu zářivkových svítidel, 
Zámek Děčín, p. o. na nátěry a opravu oken, oprava střechy kaple sv. Jana 
Nepomuckého, 

 22 tis. Kč odboru rozvoje na akci zajištění skalního svahu nad parkem Domova pro 
seniory, 

 890 tis. Kč odboru školství a kultury pro ZŠ Vojanova na výměnu oken, ZŠ Březová na 
výměnu vadného dešťového potrubí, kanalizace a umyvadel a opravu podlahy  
v učebně, ZŠ Na Stráni na výměnu podlahy, 

 500 tis. Kč odboru školství a kultury pro Děčínskou sportovní, p. o. na opravu dlažby  
a obkladů v dámských sprchách a toaletách, 

 448 tis. Kč odboru školství a kultury pro Děčínskou sportovní, p. o. na revizní prohlídku 
termálního vrtu, ZŠ Kosmonautů na opravu vodovodu, DDM Děčín na výměnu dlažby, 
výmalbu a štukování, výměnu oken, opravu plotu a podezdívky, výměnu podlahové 
krytiny, 

 778 tis. Kč odboru životního prostředí pro Lesní úřad, p. o. na výměnu kotle, odboru 
školství a kultury pro ZŠ Na Pěšině na opravu světel v MŠ Na Pěšině, DDM Děčín na 
výměnu podlahové krytiny, Kino Sněžník na výměnu koberců v 1. NP, Zámek Děčín 
na výměnu topných armatur a ZŠ Školní na opravu vodoinstalace v objektu MŠ Školní, 

 1.079 tis. Kč odboru školství a kultury pro DDM Děčín na stavební práce na trafostanici, 
ZŠ Březová na opravu chodníku na zahradě MŠ, ZŠ Kosmonautů na opravu povrchu 
školního hřiště, ZŠ Na Stráni na opravu uzemnění, ZŠ Máchovo nám. na renovaci 
podlah a oboru životního prostředí pro ZOO Děčín, p. o. na opravu chodníku a dveří, 

 166 tis. Kč odboru rozvoje na dofinancování akce Sanace suterénu doléčovacího 
centra, 

 300 tis. Kč odboru rozvoje na akci Oprava venkovního výběhu opic, 
 47 tis. Kč odboru životního prostředí pro ZOO Děčín Pastýřská stěna, p. o. na opravu 

schodiště, 
 164 tis. Kč odboru životního prostředí pro Lesní úřad, p. o. na usazení akumulačních 

nádrží a odboru školství a kultury pro ZŠ Školní na odstranění havárie vodovodu,  
 250 tis. Kč odboru rozvoje na dofinancování akce Nové hygienické zázemí a změna 

užívání části objektu MŠ Pohraniční, 
 590 tis. Kč odboru školství a kultury pro MŠ Klostermannova na opravu balkónu v MŠ, 

ZŠ Míru na demolici komínu, ZŠ a MŠ Vojanova na výměnu vodovodní přípojky, 
Městské divadlo Děčín, p. o. na výměnu výloh v objektu kina. 

 
Z této položky bylo vyčerpáno 304 tis. Kč za autorský dozor ZŠ Na Pěšině, zpracování výpočtu 
denního osvětlení a posouzení vlivu zateplení ŠJ Sládkova, Děčín I, opravu sochy ZŠ 
Kosmonautů 177, Děčín XXXII, opravu slaboproudých rozvodů v Aquaparku Děčín aj.  

Na položce opravy majetku ve výpůjčce PO nad 500 tis. Kč nebylo ve sledovaném období  
z upraveného rozpočtu ve výši 6.129 tis. Kč čerpáno. V upraveném rozpočtu je promítnuto 
snížení celkově o 10.371 tis. Kč. 
Posíleno bylo: 
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 2.100 tis. Kč ze zdrojů hospodaření roku 2017, 
 400 tis. Kč z položky opravy majetku ve výpůjčce PO do 500 tis. Kč. 

Převedeno bylo: 
 554 tis. Kč na položku opravy majetku ve výpůjčce PO do 500 tis. Kč,  
 1 731 tis. Kč odboru rozvoje na realizaci akce Oprava střechy staré budovy ZŠ Míru 

152, DC 32,  
 2.150 tis. Kč na akci Odvlhčení, oprava vnitřních povrchů a oprava zpevněných ploch 

v obj. ŠD Klostermannova,  
 813 tis. Kč na akci Oprava a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině, Děčín IX– 

Bynov,  
 947 tis. Kč na akci Výměna zásobovacího výtahu v kuchyni ZŠ Míru, Oprava poruch 

stropu nad 1. PP a oprava odvodnění MŠ Krásný Studenec, 
 640 tis. Kč na akci Statické zajištění stávající opěrné zdi na pozemku p. č. 1614, k. ú. 

Horní Oldřichov, 
 1.400 tis. Kč na akci „Oprava a zateplení střešního pláště budovy DDM Boletice, Děčín 

XXXII“, 
 241 tis. Kč na OŠK ZŠ Na Pěšině, 

 2.000 tis. Kč na akci „Sanace suterénu doléčovacího centra“, 

 361 tis. Kč na OŠK Děčínská sportovní, p. o., Městské divadlo Děčín, p. o., 

 300 tis. Kč na akci „Oprava venkovního výběhu - pavilon opic“, 

 284 tis. Kč na akci „Oprava mořského akvária v Expozici Rajské ostrovy“, 

 700 tis. Kč na akci „Oprava střechy budovy DDM Děčín, Divišova 217/8, Děčín IV“, 

 750 tis. Kč na akci „Zateplení objektů, rekonstrukce víceúčelového hřiště a zpevněných 
ploch v areálu ZŠ Děčín XXXII, Míru 152“. 

Vyhodnocení plánu oprav a údržby majetku města ve výpůjčkách příspěvkových organizací 
v roce 2018 je uveden v tabulce č. 5j. 
  
V rámci ostatního majetku na položce opravy a údržba, provoz, úhrady el. energie bylo 
vyčerpáno  2.317  tis. Kč, tj. 74,4  % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá 
snížení schváleného rozpočtu celkově o 886 tis. Kč, z toho 26 tis. Kč bylo převedeno v rámci 
kapitoly odboru místního hospodářství do kapitálové části rozpočtu na výkupy nemovitých věcí 
a 1.010 tis. Kč odboru rozvoje na realizaci akce Zabezpečení pískovcových objektů na Via 
Ferratě, v rámci kapitoly odboru místního hospodářství bylo 150 tis. Kč převedeno z akce SD 
Střelnice – rekonstrukce kanalizace. Z této položky byly hrazeny výdaje za opravy, údržbu, 
služby a materiál v objektu SD Střelnice ve výši 806 tis. Kč, jedná se o úhrady dle smluv jako 
např. telefonní poplatky 7 tis. Kč (monitoring kotelny), vodné 60 tis. Kč (nájemce hradí vodné 
zálohově do příjmů města – SčVK neumožňuje přímou fakturaci nájemci), za služby bylo 
vydáno 225 tis. Kč – technická studie splaškové vody, podklady na opravu a výmalbu velkého 
sálu, servis a kontrola plyn zařízení, zpracování pasportu PD na odvlhčení objektu, PD na 
výměnu oken na malém sále, revize PO včetně tlakových zkoušek aj., za opravy a materiál 
bylo hrazeno 506 tis. Kč - oprava osvětlení, oprava ovládacího pultu osvětlení, oprava výtahu, 
čištění kanalizace, oprava vjezdové brány, malování, osekání omítky, opravy výtluků, 
instalatérské práce aj., 8 tis. Kč nákup nové lednice. 
 
Dále je zde hrazena úhrada za zřízení věcného břemene ve prospěch města ve výši 9 tis. Kč 
(úhrada za zřízení věcného břemene ve prospěch města na pozemku p. č. 406/1 k.ú. Křešice 
u Děčína). Za opravy a údržbu lezeckých cest Via Ferraty bylo uhrazeno 733 tis. Kč - Na 
základě uzavřené příkazní smlouvy je měsíčně po dobu od 01.04.2018 – 31.10.2018 hrazeno 
22 200 tis. Kč na pravidelnou údržbu a kontrolu, dále byla hrazena výroba cedulí, pasportizace 
a zaměření Pastýřské stěny, hlavní roční kontrola Via ferraty, zabezpečení pískovcových 
objektů, instalace záchytného plotu aj. U ostatních objektů, konkrétně objekt 17. listopadu, 
Fügnerova 411, bývalý ÚSP Horní Žleb, Březiny 151, Litoměřická 13 a další, bylo vyčerpáno 
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za opravy a služby (odvoz odpadu, dodávka tepla, vody, elektrická energie, čištění septiku, 
sekání trávy a další) 666 tis. Kč a za Bowling Křešice vyčerpáno 94 tis. Kč. 

Položka provoz WC byla čerpána ve výši 532 tis. Kč, tj. 79,4 % upraveného rozpočtu. Provoz 
veřejných WC je zajišťován společností Premio Invest, s. r. o. Praha za částku cca 30 tis. Kč 
měsíčně. Město hradí výdaje za elektrickou energii, vodné, plyn a dodávku tepla, revize 
hasicích přístrojů a revize elektrických a plynových zařízení.  
 
Položka funkce energetika byla čerpána ve výši 139 tis. Kč za poradenské služby dle smlouvy 
s ČEZ Teplárenská, a. s. Říčany. Výpovědní lhůta byla ČEZ Teplárenské, a. s. Říčany 
prodloužena do 30. 9. 2018. 
 
Středisko městských služeb čerpalo celkové výdaje ve výši 20.182 tis. Kč, tj. 68,3 % 
upraveného rozpočtu.  Výdaje na provoz byly čerpány ve výši 2.083 tis. Kč, což je   
96,9 % upraveného rozpočtu, ve srovnání s rokem 2017 se výdaje zvýšily o více jak 7 mil. Kč. 
Výdaje na platy a odvody za zaměstnance činily 14.650 tis. Kč, tj. 95,9 % upraveného rozpočtu.  
V rámci provozních výdajů byly hrazeny vývozy velkokapacitního kontejneru s komunálním 
odpadem, vývozy a likvidace nebezpečného odpadu, revize kotlů, elektřiny, plynu, 
hromosvodů, opravy drobné techniky, opravy vozového parku, oprava nouzového osvětlení, 
oprava elektroinstalace, výměna lina za dlažbu, nákup vybavení ochrannými oděvy, nákup 
nářadí, materiálu, pohonných hmot, nákup energií a další. 
 
Na položce ITI – Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb bylo ve 
sledovaném období vyčerpáno na provozní výdaje 802 tis. Kč. Z tohoto projektu byly hrazeny 
zejména lékařské vstupní prohlídky pro 40 osob a následně další náhradníky, akumulátorový 
foukač, benzínový foukač, rotační sekačka, motorová pila, řetězová pila, nabíječka (100 tis.). 
Dále byla hrazena dle metodiky projektu služba odborného poradce, tj. motivační kurzy, 
pracovní diagnostika, individuální poradenství, zprostředkování poradenství na volném 
pracovním trhu (110 tis.), svářečský kurz, kurs obsluhy křovinořezů pro 15 osob  
a rekvalifikační kurz obsluhy motorové pily pro 4 osoby v celkové výši 167 tis. Kč. 

Na projekt Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce bylo vyčerpáno 294 tis. Kč na 
provozní výdaje. V rámci tohoto projektu byly zakoupeny stoly a židle do zasedací místnosti 
v objektu SMS pro účely realizace různých školení (48 tis. Kč), uhrazeny výdaje Charitnímu 
sdružení Děčín (51 tis. Kč) a kancelářský papír (17 tis. Kč).   

Výdaje na platy a zákonné odvody Střediska městských služeb byly čerpány v celkové výši 
17.003 tis. Kč, tj. 68,5 % upraveného rozpočtu.  Oproti skutečnosti roku 2017 došlo ke zvýšení 
o 5.846 tis. Kč. V upraveném rozpočtu na platy a odvody je promítnuto celkové navýšení  
o 14.487 tis. Kč, z toho z úřadu práce bylo navýšeno o 8.115 tis. Kč. Dotace z ÚP představují 
částku 13 000,- Kč, 14 000,- Kč nebo 15 000,- Kč na osobu. Rozdílná výše dotace závisí na 
termínu uzavření „Dohody o vytvoření pracovních míst“.  Jedná se výhradně o dotace na mzdy 
na zaměstnance SMS, kteří zde jsou zaměstnáni v rámci veřejně prospěšných prací (VPP). 
Dále byl v průběhu roku, z důvodu navýšení kmenových zaměstnanců o 14, navýšen rozpočet 
na platy a odvody o 2.200 tis. Kč z rezervy města. Dotace na projekt zpět k jistotám byla ve 
výši 96 tis. Kč a na projekty ITI – Prostupné zaměstnávání v SMS a Zvýšení uplatnitelnosti 
osob ze SVL na trhu práce město obdrželo na platy a odvody dotaci ve výši 4.076 tis. Kč. 
 
Na položce ITI – Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb bylo ve sledovaném 
období vyčerpáno 2.286 tis. Kč na platy a odvody.  
 
Na projekt Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce bylo vyčerpáno 67 tis. Kč na platy 
a odvody.  
 
Středisko městských služeb zaměstnávalo v roce 2018, v některých měsících až 104 
zaměstnanců, což bylo zatím za dobu existence SMS  nejvíce. V rámci realizace alternativních 
trestů, odpracovali odsouzení celkem 4 689 hodin. V rámci výkonu veřejné služby odpracovali 
vykonavatelé této služby celkem 8 581 hodin na veřejně prospěšných místech.    
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Odbor stavební úřad vyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 20 tis. Kč na znalecké posudky 
a studie celkem 5 tis. Kč, tj. 25,0 % upraveného rozpočtu za 2 posudky související s havarijním 
stavem objektů. 
 
Finanční prostředky ve výši 47 tis. Kč na Odvlhčení objektu restaurace Pastýřská stěna byly 
zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2017. Jedná se o pozastávku faktury z roku 2016, která 
byla proplacena po odstranění vad a nedodělků v roce 2018. 
 
Akce Oprava havarijního stavu opěrné zdi Prostřední Žleb bude dokončena v roce 2019. 
Z upraveného rozpočtu ve výši 7.208 tis. Kč bylo vyčerpáno v roce 2018 5.973 tis. Kč, tj. 82,9 
% upraveného rozpočtu. Financování akce bylo schváleno ze zdrojů hospodaření roku 2017 
ve výši 3 592 tis. Kč, z rezervy města bylo posíleno 3 139 tis. Kč, v rámci kapitoly odboru 
rozvoje bylo 477 tis. Kč převedeno z provozního rozpočtu územní plánování (SEA, studie, 
posudky, PD aj.).  

Veřejná sbírka obec Prameny byla vyplacena ve výši 11 tis. Kč. Rada města svým usnesením 
schválila poskytnutí příspěvku do veřejné sbírky na splacení dluhu obci Prameny, kterou 
organizovalo Sdružení místních samospráv ČR. Přehled poskytnutých transferů za odbor 
ekonomický v roce 2018 je uveden v tabulce č. 5ch. 
 
Výdaje v odvětví ochrana životního prostředí byly čerpány ve výši 88.510 tis. Kč, tj.   
96,0 % upraveného rozpočtu, tj. o 5.259 tis. Kč více jak v roce 2017. 
 
Výdaje na položce ostatní činnost k ochraně ovzduší – zapojení poplatků za znečišťování 
ŽP nebyly v roce 2018 čerpány. Finanční prostředky ve výši 162 tis. Kč byly převedeny do 
roku 2019. 
 
Pokud se týká položek sběr a svoz komunálních odpadů, nebezpečných odpadů, 
ostatních odpadů, využívání, zneškodňování a ukládání komunálních odpadů (položky 
3721, 3722, 3723, 3725), byly tyto čerpány ve výši 49.580 tis. Kč, tj. 97,9 % upraveného 
rozpočtu. Změnou dodavatele služeb v odpadovém hospodářství došlo k rozdělení smluv  
z původní jedné na dvě smlouvy, a to na "sběrný dvůr" a "nakládání s odpady": 

 smlouva "sběrný dvůr" zahrnuje sběr a svoz nebezpečného odpadu a sběr a svoz ostatních 
odpadů, tj. objemný odpad a bioodpad, který je občany odevzdán ve sběrném dvoře, 

 smlouva "nakládání s odpady" zahrnuje sběr a svoz komunálního odpadu, využívání  
a zneškodňování komunálních odpadů, tj. separovaný odpad a poplatek za uložení 
na skládce, tzv. skládkovné a částečně ostatní nakládání s odpady (asanace skládek),   

Výdaje v rámci položky ostatní nakládání s odpady týkající se provozu skládky Orlík III   
a jarního úklidu, asanace skládek, úklidu okolo sběrných nádob byly čerpány ve výši 588 tis. 
Kč z upraveného rozpočtu ve výši 1.000 tis. Kč, tj. 58,8 % upraveného rozpočtu. V upraveném 
rozpočtu bylo 500 tis. Kč převedeno do rezervy města. Vzhledem k nárůstu počtu černých 
skládek a téměř vyčerpanému rozpočtu byl rozpočet posílen přesunem částky 80 tis. Kč 
z položky provoz skládky Orlík. Monitoring a údržba ukončené skládky Orlík III je zajišťována 
na základě smlouvy s TSD, a. s., byl hrazen zejména monitoring průsakových vod a drobná 
údržba a v nepříznivém počasí i  odvoz průsakových vod do čistírny odpadních vod. Výdaje 
na této položce jsou závislé na počasí a vzhledem k letošnímu velmi suchému období nebylo 
nutno odvážet průsakové vody a byl zajišťován pouze pravidelný monitoring a kontrola 
zařízení. 
Ze schváleného rozpočtu položky monitoring půdy a podzemní vody ve výši 20 tis. Kč 
nebylo čerpáno. Položka bývá využívána k úhradě kontrolních rozborů podzemních, popř. 
povrchových vod, odborných posudků a stanovisek dle potřeby.  
 
Příspěvek ZOO Děčín – Pastýřská stěna, p. o. byl poskytnut ve výši 16.252 tis. Kč, tj. 100,0 
% upraveného rozpočtu a cca o 1 mil. Kč více než v roce 2017. V upraveném rozpočtu je 
promítnuto navýšení o 1.252 tis. Kč, z toho 70 tis. Kč bylo zapojení dotace Ústeckého kraje na 
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akci „Noc snů“ a 495 tis. Kč příspěvek Ministerstva životního prostředí zoologickým zahradám. 
Odborem místního hospodářství bylo na opravy převedeno 1.187 tis. Kč. Na akci Oprava 
venkovního výběhu – pavilon opic bylo z příspěvku převedeno 500 tis. Kč. Organizace skončila 
hospodaření za r. 2018 vyrovnaným hospodařením. Přehled o hospodaření organizace je 
uveden v tabulce č. 10. 
 
Na položce monitoring skal bylo z upraveného rozpočtu ve výši 1.700 tis. Kč vyčerpáno 1.424 
tis. Kč, tj. 83,8 % upraveného rozpočtu. V roce 2018 bylo uhrazeno 1.377 tis. Kč za ruční 
monitoring skalních masivů na území města Děčín v souladu s platnou smlouvou, 15 tis. Kč  
na inženýrsko-geologické posouzení stavu skalních bloků v k. ú. Horní Oldřichov a 29 tis. Kč 
za kontrolní prohlídku nemonitorovaných skalních masívů – návrh na úpravu monitorovací sítě 
dle aktuální potřeby a 3 tis. Kč za zaměření skalních bloků.   
 
Na položce údržba skal bylo z upraveného rozpočtu ve výši 1.243 tis. Kč vyčerpáno 1.213 tis. 
Kč. Upravený rozpočet byl ve sledovaném období navýšen o 963 tis. Kč přesunem z rezervy 
města na odstranění havarijního stavu skalního bloku DC IV a 80 tis. Kč bylo převedeno 
z položky obnova kulturních památek.  
Čerpáno bylo 939 tis. Kč na odstranění skalního výchozu na pozemku p. p. č. 425/1 v k. ú. 
Podmokly. Dále byly hrazeny vícepráce na odstranění tohoto skalního výchozu ve výši 79 tis. 
Kč, lokální zajištění dvou skalních bloků na Stoličné hoře ve výši 38 tis. Kč, 42 tis. Kč na 
pasportizaci skalních masívů a 115 tis. Kč na odstranění vegetace ze skalních ploch. 

Akce Zabezpečení pískovcových objektů na Via Ferratě Děčín byla dokončena. Finanční 
prostředky ve výši 1 010 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství na 
kapitolu odboru rozvoje. Upravený rozpočet byl zcela vyčerpán. 
  
Na péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň vynaložil odbor komunikací a dopravy 18.352 tis. Kč, 
tj. 92,2 % upraveného rozpočtu, tj. o 2,3 mil. Kč více než v roce 2017. Rozpočet byl v průběhu 
roku snížen o celkově o 2.000 tis. Kč, z toho 200 tis. Kč bylo převedeno z kapitálové části 
rozpočtu na akci PaR18 Březiny – záchrana lípy, 200 tis. Kč bylo přesunuto na položku dětské 
koutky, pískoviště, aj. a 2.000 tis. Kč bylo převedeno do rezervy města. Za údržbu zeleně dle 
uzavřených smluv bylo čerpáno celkem 17.654 tis. Kč, z toho 10.079 tis. Kč dle smlouvy 
Marius Pedersen, a. s. (včetně doplatku faktur za období 02-03/2018, které byly reklamovány), 
dále je smluvně zajišťována nad rámec smlouvy nová výsadba trvalek, pletí, zálivky, sečení 
trávníků, redukční a zdravotní prořezy stromů, výsadby a tvarování keřů, výdaje dle smlouvy 
s TSD, a. s. za květinovou výzdobu na sloupech VO, výdaje dle smlouvy se Střední školou 
zahradnickou a zemědělskou, která zajišťuje kosení travnatých ploch na Staroměstském nábř. 
aj. za 6.194 tis. Kč. Za kácení havarijních stromů bylo vynaloženo 660 tis. Kč. Za práce 
v lesoparku Bažantnice bylo uhrazeno 580 tis. Kč. 
 
Z upraveného rozpočtu položky údržba veřejných prostranství aj. ve výši 1.100 tis. Kč bylo 
vyčerpáno 698 tis. Kč. Bylo provedeno každoroční zprovoznění kašen, odstranění, nátěr  
a uložení dřevěných krytů kašny Zbrojnická a Tyršova, odstranění a uložení vánoční výzdoby 
kašen, hrazeno je vodné a stočné, elektrická energie, revize elektro vč. porevizních oprav, byly 
provedeny opravy elektro kašny Zbrojnická a Tyršova, prováděny jsou měsíční kontroly  
a provoz všech kašen. Pro r. 2018 byl schválen vyšší rozpočet o 400 tis. Kč na opravu dna 
kašny Masarykovo nám., od tohoto záměru však bylo upuštěno z důvodu celkové rekonstrukce 
fontány, kterou bude zajišťovat odbor místního hospodářství. 

Na akci Participativního rozpočtu – PaR18 - Březiny – záchrana lípy, bylo vyčleněno 200 tis. 
Kč převodem z kapitálové části rozpočtu.  Úpravy okolí předmětné lípy budou řešeny 
současně s plánovanou opravou celého chodníku v roce 2019, finanční prostředky byly 
zapojeny do rozpočtu roku 2019. 
  
Na položce ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny bylo vyčerpáno 60 tis. Kč za  
postřik křídlatky, výskyt jiných agresivních plevelů nebyl zjištěn.  
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Ze schváleného rozpočtu položky ostatní správa v ochraně životního prostředí ve výši 50 
tis. Kč bylo za posouzení zdravotního stavu stromů v rámci správních řízení vynaloženo 31 tis. 
Kč, tj. 62,0 % upraveného rozpočtu. 
 
Výdaje na sociální služby byly čerpány ve výši 65.058 tis. Kč, tj. 83,4 % upraveného rozpočtu. 
Proti roku 2017 bylo vyčerpáno o 10.601 tis. Kč více.  
 
Finanční prostředky na sociální péči a pomoc dětem a mládeži byly čerpány ve výši 139 tis. 
Kč, tj. na 59,9 % upraveného rozpočtu. Konkrétně se jedná o výdaje spojené s návštěvou dětí, 
kterým byla nařízena ústavní výchova, dále byly finanční prostředky čerpány na supervize, na 
pořádání akcí pro děti ze sociálně slabých rodin (víkendové pobyty) aj. V roce 2018 se 
uskutečnily dvě výchovně rekreační aktivity pro děti v péči kurátorů oddělení prevence  
a kurátorské činnosti. První akce proběhla v měsíci červenci v rekreačním zařízení Tolštejn. 
Druhou akcí byl pobyt pro děvčata, který proběhl v měsíci srpnu také v rekreačním zařízení 
Tolštejn. Na podzim roku 2018 byl ještě zorganizován jednodenní výlet do muzea v Praze  
a pro děti, které nejlépe spolupracovaly, návštěva kina. Cílem těchto akcí je navázat bližší 
kontakt s problémovými rodinami a dětmi z těchto rodin, umožnit dětem kontakt s jiným 
prostředím, které může napomoci k přizpůsobení se společnosti a společenským pravidlům, 
k možnosti poznání, k rozvoji kamarádství, spolupráce v kolektivu apod.  
 
V upraveném rozpočtu se promítá snížení o 60 tis. Kč, které byly převedeny odboru tajemník, 
oddělení personální a platové, na úhradu dohod o provedení práce pro zaměstnance odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví na pořádání pobytových akcí. 
 
Na víkendové pobyty pro děti v péči kurátorů oddělení prevence a kurátorské činnosti bylo 
vyčerpáno celkem 71 tis. Kč, 36 tis. Kč za supervize pro pracovníky OSV a 32 tis. Kč pro děti, 
kterým byla nařízena ústavní výchova, které musí zaměstnanci minimálně 1 x za 3 měsíce 
navštívit. 
 
Položka ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství byla čerpána ve výši 497 tis. 
Kč, tj. 6,8 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o dotaci poskytnutou jeselskému zařízení 
Mateřského centra  Bělásek, z.s. ve výši 300 tis. Kč v souladu s uzavřenou smlouvou. Za 
výkon pěstounské péče bylo uhrazeno 64 tis. Kč a na projekt Koordinátor terénní práce bylo 
vynaloženo 133 tis. Kč. V upraveném rozpočtu je položka výkon pěstounské péče navýšena 
z hospodaření roku 2017 o 6.552 tis. Kč a dalších 528 tis. Kč bylo na základě dohod s pěstouny 
poskytnuto úřadem práce. Odboru tajemník, oddělení personální a platové, bylo převedeno na 
úhradu dohody o provedení práce (psychologická vyšetření dětí pro oddělení sociálně právní 
ochrany dětí), na úhradu nákladů na vzdělávání souvisejícího s činností pěstounské péče  
a na úhradu osobních nákladů pracovnic vykonávajících agendu náhradní rodinné péče 270 
tis. Kč a dalších 276 tis. Kč bylo převedeno zpět úřadu práce. Rozpočet položky projekt 
Koordinátor terénní práce v Děčíně byl navýšen o příchozí dotaci ve výši 296 tis. Kč. Přehled 
poskytnutých transferů za odbor sociálních věcí v roce 2018 je uveden v tabulce č. 5i.  
 
Příspěvek na provoz Centra sociálních služeb Děčín, p. o. byl poskytnut ve výši 60.102 tis. 
Kč, tj. 100,0 % upraveného rozpočtu, tj. cca o 10 mil. Kč více než v roce 2017. V upraveném 
rozpočtu je promítnuto navýšení příspěvku celkem o 31.822 tis. Kč. V roce 2018 získala 
organizace dotaci MPSV na podporu sociálních služeb (35.847 tis. Kč), neinvestiční finanční 
příspěvek od Ministerstva zdravotnictví na „Zabezpečení provozu Kontaktního  
a poradenského centra pro drogově závislé, poradny pro rodiče“ (100 tis. Kč), neinvestiční 
dotaci od Rady vlády České republiky „Protidrogová politika CSS Děčín, p. o. – D-centrum“ 
(131 tis. Kč), neinvestiční dotaci od Rady vlády České republiky „Protidrogová politika CSS 
Děčín, p. o. – K-centrum“ (193 tis. Kč), neinvestiční dotaci Ústeckého kraje na podporu 
sociálních služeb „POSOSUK 2“ (1.561 tis. Kč), dotaci Ústeckého kraje „Podpora Ústeckého 
kraje na sociální služby protidrogové politiky 2019“ (344 tis. Kč), dotace Ústeckého kraje 
„Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2019 – malý dotační program (646 tis. Kč). Centru 
sociálních služeb byl rozpočtovým opatřením snížen příspěvek o 7 000 tis. Kč přesunem do 
kapitálové části rozpočtu na akci PD a realizace rekonstrukce budovy DOZP Boletice nad 
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Labem, která je dlouhodobě ve špatném technickém stavu. Hospodaření Centra sociálních 
služeb, p. o. skončilo v roce 2018 ziskem. Přehled o hospodaření příspěvkové organizace je 
uveden v tabulce č. 10. 
 
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví byla převedena z hospodaření roku 2017 částka  
3.739 tis. Kč z nečerpaných darů, které jsou účelově určené na sociální účel. V budoucnu je 
plánováno finanční prostředky vyčerpat na řešení havarijního stavu DOZP Boletice. 
 
Na akci Sanace suterénu doléčovacího centra byla v roce 2018 uzavřena smlouva o dílo. 
V roce 2018 nebylo čerpáno. Akce bude zahájena v roce 2019. Finanční prostředky ve výši 
2.166 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství.  
 
Na položce ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva z upraveného 
rozpočtu ve výši 69 tis. Kč bylo vyčerpáno 51 tis. Kč, tj. 73,9 % upraveného rozpočtu. V roce 
2018 se uskutečnil 2. ročník veletrhu sociálních služeb s názvem „Den zdraví a služeb“. Další 
finanční prostředky byly čerpány na nákup materiálního vybavení a občerstvení pro potřeby 
komunitního plánování. Rozpočtovým opatřením bylo z paragrafu komunitního plánování 
přesunuto 51 tis. Kč na kapitolu odboru provozního a organizačního na pořízení dvou kusů 
notebooků vč. software pro manažery koordinačních skupin procesu komunitního plánování. 

V rámci položky ostatní služby a činnost v oblasti sociální péče byly poskytnuty příspěvky 
neziskovým organizacím včetně dotace na podporu rodiny v celkové výši 4.100 tis. Kč,  
tj. 99,5 % upraveného rozpočtu a o více jak 1 mil. Kč vyšší objem než v roce 2017. 
V upraveném rozpočtu se promítá navýšení o 120 tis. Kč, kdy 10 tis. Kč bylo poskytnuto ze 
zdrojů hospodaření roku 2017 na dar pro STATIM, z. s. a 110 tis. Kč bylo převedeno 
z kapitálové části rozpočtu z akce PD - Domov se zvláštním režimem Křešice na poskytnutí 
mimořádných dotací a daru. 
Na položce pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj. byla čerpána částka 164 
tis. Kč na zájezd pro seniory z domů s pečovatelskou službou na zámek Pillnitz, zajištění 
autobusové dopravy na akci „Den (nejen) pro seniory“, dále hudební produkce v DPS Bynov 
a nákup květin do všech DPS v Děčíně, čtvrtý ročník akce „Týden (nejen) pro seniory“. V rámci 
této akce proběhlo divadelní představení a slavnostní koncert v kulturním domě Střelnice  
a akce „Den zdraví a služeb“ (druhý ročník) v OC Pivovar. 
 
V rámci položky ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti bylo  
vynaloženo na nákup tiskopisů na recepty na omamné látky 5 tis. Kč.  
 
Na úseku civilní připravenosti na krizové stavy bylo vyčerpáno z upraveného rozpočtu  
ve výši 370 tis. Kč celkem 320 tis. Kč, tj. 86,5 % upraveného rozpočtu. Výdaje na paragrafu 
5212 byly čerpány ve výši 171 tis. Kč, z toho 41 tis. Kč bylo vyčerpáno v souvislosti s řešením 
krizové situace Hrozba pádu skalního bloku na Teplické ul. na zajištění ubytování a stravování 
evakuovaných osob. Dalších 108 tis. Kč bylo použito na nákup tlakového čističe, topidlo 
s nepřímým spalováním, 6 odvlhčovačů a další drobný materiál. Dále byl uhrazen správní 
poplatek ČTÚ ve výši 18 tis. Kč, a to za frekvence, které jsou vyhrazené pro provoz Varovného 
informačního systému.  
  
Na položce činnost orgánů krizového řízení byla za poradenství, analýzy, studie, plány 
vyčerpána částka 69 tis. Kč, z toho 24 tis. Kč bylo čerpáno na zpracování podkladů pro tvorbu 
krizového portálu a 45 tis. Kč zpracování dokumentu „Harmonogram činnosti povodňových 
orgánů a orgánů krizového řízení před povodni a v jejím průběhu na řece Labi“.  
Na položce 5273 – ostatní správa v oblasti krizového řízení bylo uhrazeno 79 tis. Kč  
na pořízení výpočetní a komunikační techniky včetně software potřebné k zajištění provozu 
pracoviště krizového štábu. 11 tis. Kč bylo vynaloženo na zabezpečení vstupu na pracoviště 
krizového řízení.  
 
Částka 1 tis. Kč byla čerpána z položky 5279 – záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 
na zajištění občerstvení soutěže „Mladý záchranář“. Tuto soutěž pořádá každoročně Hasičský 
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záchranný sbor ČR, územní odbor Děčín, kdy v rámci soutěže má pracoviště krizového řízení 
vlastní stanoviště, s cílem seznamovat žáky základních škol s problematikou krizového řízení 
a ochrany obyvatelstva a také prověřovat jejich znalosti. Finanční prostředky na tomto 
paragrafu slouží zejména jako rezerva na pokrytí prvotních nákladů a nákladů souvisejících 
s prováděním záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádných a krizových situací. 
Dále slouží na opravy a revize materiálu pro nouzové přežití. Odhad čerpání závisí zejména 
na vzniku mimořádné události nebo krizové situace, jejíž vznik nelze předvídat. Z této položky 
bylo 90 tis. Kč převedeno na položku ochrana obyvatelstva. 
  
Výdaje na bezpečnost a veřejný pořádek - městskou policii byly čerpány ve výši 40.470 
tis. Kč, tj. na 92,1%  upraveného rozpočtu a cca o 5 mil. Kč více než v roce 2017. Výdaje na 
provoz činily 3.272 tis. Kč, tj. 87,7 % upraveného rozpočtu. Jednalo se zejména o nákup 
pohonných hmot, úhradu elektrické energie, nákup vybavení, výstroje a výzbroje, nájemné 
PCO, pronájem sportovních zařízení, školení a cestovné, opravy a údržbu kamerového 
systému, vozového parku a další. V upraveném rozpočtu se promítá snížení o 67 tis. Kč 
převodem do kapitálové části rozpočtu na pořízení přístroje pro detekci alkoholu v dechu. 
 
Výdaje na platy vč. zákonných odvodů činily 37.198 tis. Kč a byly čerpány na 92,5 % 
upraveného rozpočtu, tj. o 4.452 tis. Kč více než v roce 2017.  
 
Výdaje na úseku požární ochrany na zajištění akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných 
hasičů byly čerpány ve výši 4.774 tis. Kč, tj. na 93,3 % upraveného rozpočtu.  
Jednotky sboru dobrovolných hasičů vyčerpaly celkem částku 3.586 tis. Kč, z toho na provoz 
částku 1 921 tis. Kč, na platy a zákonné odvody 1.620 tis. Kč a 45 tis. Kč na školení a cestovné. 
Provozní výdaje byly využity na nákup oděvů, obuvi, vybavení, náhradních dílů a materiálu, 
vodného, plynu, elektrické energie, pohonných hmot, dále na opravy a údržbu techniky, 
lékařské prohlídky, revize a další. Schválený rozpočet byl navýšen o dotaci Ústeckého kraje 
na činnost JSDH obcí ve výši 160 tis. Kč. 
 
Odbor místního hospodářství z upraveného rozpočtu ve výši 149 tis. Kč vyčerpal na požární 
ochranu v hodnoceném období 115 tis. Kč na odstranění závad z revizní zprávy hromosvodu, 
opravu plynového kotle, nákup WC aj. Tento odbor zajišťuje opravy a údržbu hasičských 
zbrojnic jednotek sboru dobrovolných hasičů města. Ze schváleného rozpočtu ve výši 1 050 
tis. Kč bylo 901 tis. Kč převedeno odboru rozvoje na realizaci Stavebních úprav hasičské 
zbrojnice SDH Křešice č. p. 231, Děčín XXXI-Křešice.  
 
U akce Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. č. p. 1916/2a se jednalo o dofinancování 
autorského dozoru. Finanční prostředky ve výši 22 tis. Kč byly převedeny v rámci kapitoly 
odboru rozvoje z položky územní plánování. Z upraveného rozpočtu ve výši 22 tis. Kč bylo 
vyčerpáno 21 tis. Kč. 
  
Akce Stavební úpravy hasičské zbrojnice SDH Křešice č. p. 231, Děčín XXXI – Křešice byla 
dokončena. Upravený rozpočet ve výši 1.052 tis. Kč byl zcela vyčerpán. Finanční prostředky 
byla zajištěny převodem z položky požární ochrana (901 tis. Kč) a v rámci kapitoly odboru 
rozvoje (151 tis. Kč). 
 
Výdaje na státní správu a územní samosprávu byly čerpány v objemu 205.610 tis. Kč, tj. 
92,8 % upraveného rozpočtu. 
 
Výdaje na zastupitelstva obcí jsou čerpány ve výši 6.552 tis. Kč, tj. 87,6 % upraveného 
rozpočtu. Z položky provoz bylo za cestovné a školení zastupitelů uhrazeno 38 tis. Kč.  
Na odměnách zastupitelům vč. odvodů bylo vyplaceno 6.514 tis. Kč. V upraveném rozpočtu 
se promítá navýšení výdajů z rezervy města o 700 tis. Kč na výplatu odměn členům 
zastupitelstva z důvodu výplaty dalších odměn při skončení volebního období. 
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Výdaje na zajištění voleb do zastupitelstev ÚSC byly čerpány ve výši 1 449 tis. Kč, z toho 
na provoz 719 tis. Kč, odměny členům volebních komisí včetně odvodů byly čerpány ve výši 
728 tis. Kč a 2 tis. Kč byly vynaloženy na cestovné. V upraveném rozpočtu se promítá zapojení 
dotace ze státního rozpočtu na zajištění voleb ve výši 1.665 tis. Kč. 
 
Výdaje na zajištění volby prezidenta republiky byly čerpány ve výši 1.430 tis. Kč, z toho na 
provoz 849 tis. Kč, odměny členům volebních komisí včetně odvodů byly čerpány ve výši 579 
tis. Kč a 2 tis. Kč byly vynaloženy na cestovné. V upraveném rozpočtu se promítá zapojení 
dotace ze státního rozpočtu na zajištění voleb ve výši 1.579 tis. Kč. Obě dotace byly v řádném 
termínu vypořádány. 
 
Výdaje na položce činnost místní správy byly čerpány ve výši 196.179 tis. Kč, tj. 93,0 % 
upraveného rozpočtu. Pokud se týká položky provoz (ostatní), byl schválený rozpočet 
v průběhu roku celkově navýšen o 2.900 tis. Kč. Jedná se o zapojení dotace na výkon agendy 
sociálně-právní ochrany dětí ve výši 2.094 tis. Kč, do kapitálové části rozpočtu kapitoly odboru 
provozního a organizačního bylo převedeno 921 tis. Kč, 64 tis. Kč bylo zapojeno z příspěvku 
na pojištění lesních porostů, z rezervy města byl rozpočet provozu správy posílen o 605 tis. 
Kč na uspořádání akce 100. výročí vzniku ČR „Zažijte to znovu“ a na pořízení notebooků pro 
zastupitele 570 tis. Kč. V rámci kapitoly odboru provozního a organizačního bylo převedeno 
50 tis. Kč na položku funkce energetika, z kapitol odborů komunikací a dopravy, stavební úřad 
a odboru sociálních věcí a zdravotnictví bylo převedeno 698 tis. Kč, odboru rozvoje bylo 
převedeno 160 tis. Kč.  
 
Výdaje na provoz (ostatní) byly čerpány ve výši 41.221 tis. Kč, tj. 89,9 % upraveného rozpočtu. 
Z celkově čerpaných výdajů bylo vynaloženo na nákup služeb (technická podpora softwaru, 
pravidelná aktualizace dat, mapových podkladů, nákup repasovaných tonerů, pravidelný  
a mimořádný úklid v budovách magistrátu, servis a revize výtahů, praní prádla, dodávky pitné 
vody do barelů, servis docházkového systému, koncesionářské poplatky, preventivní prohlídky 
atd.) cca 13,1 mil. Kč, na služby telekomunikací cca 3,5 mil. Kč, na nákup tepla cca 2,8 mil. 
Kč, na opravy a údržbu cca 1,4 mil. Kč, na nákup elektrické energie cca 1,7 mil. Kč, na nákup 
materiálu a drobného hmotného majetku 7,8 mil. Kč, na konzultační a poradenské služby 3,0 
mil. Kč, na služby pošt 2,1 mil. Kč, na služby peněžních ústavů 3,1 tis. Kč a další.  
 
Na položce provoz (projekty) bylo vyčerpáno 839 tis. Kč, tj. 30,7 % upraveného rozpočtu. Na 
realizaci projektu Inkluze do škol bylo vynaloženo 685 tis. Kč, na projekt Asistent prevence 
kriminality 12 tis. Kč, na projekt Místní akční plán I. a II. pak 110 tis. Kč. Dále byl v roce 2018 
realizován projekt Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků, na který bylo 
vynaloženo 32 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá převod 60 tis. Kč na projekt Asistent 
prevence kriminality, na předfinancování projektu MAP II bylo poskytnuto 85 tis. Kč z rezervy 
města. Z kapitoly odboru provozního a organizačního bylo 350 tis. Kč přesunuto na kapitolu 
odboru tajemník na financování projektu Inkluze do škol, zapojeny byly dotace na jednotlivé 
projekty v celkové výši 1.512 tis. Kč. 
 
Výměna oken budovy B1, 28. října 1155/2, Děčín 1 byla dokončena. Finanční prostředky na 
zajištění akce ve výši 553 tis. Kč byly zabezpečeny z výsledků hospodaření roku 2017. 
Upravený rozpočet byl ve sledovaném období zcela vyčerpán. 
 
Výdaje na školení, cestovné aj. byly čerpány ve výši 2.032 tis. Kč, tj. 78,5 % upraveného 
rozpočtu. Upravený rozpočet byl navýšen o 387 tis. Kč, z příspěvku MPSV na výkon agendy 
sociálně-právní ochrany dětí bylo zapojeno 132 tis. Kč, z dotace na projekt Efektivní 
strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP) 30 tis. Kč, 5 tis. 
Kč je určeno na projekt Koordinátor terénní práce a 220 tis. Kč bylo převedeno v rámci kapitoly 
tajemník. 
 
Výdaje na platy a zákonné odvody byly čerpány ve výši 146.481 tis. Kč, tj.  
96,2 %. V upraveném rozpočtu na položce platy došlo k navýšení o 15.249 tis. Kč a na položce 
odvody SP a ZP o 5.030 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání výsledku hospodaření roku 
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2017 bylo z nevyčerpané dotace na projekt Asistent prevence kriminality převedeno na platy 
22 tis. Kč a na odvody SP a ZP 20 tis. Kč, z dotace na projekt Prostupné zaměstnávání ve 
středisku městských služeb na platy 77 tis. Kč a na odvody 28 tis. Kč, z dotace na projekt 
Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků bylo na platy převedeno 380 tis. Kč a na 
odvody 99 tis. Kč. Dále byla zapojena dotace na výkon činností pěstounské péče ve výši 188 
tis. Kč na platy a 82 tis. Kč na odvody SP a ZP, na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí 
6.980 tis. Kč na platy a 2.327 tis. Kč na odvody SP a ZP, na sociální práci 2.317 tis. Kč na 
platy a 786 tis. Kč na odvody, z úřadu práce 264 tis. Kč na platy a 88 tis. Kč na odvody SP  
a ZP, z rezervy města bylo z důvodu navýšení počtu zaměstnanců na platy poskytnuto 1.905 
tis. Kč a na odvody 649 tis. Kč a na předfinancování projektu Místní akční plán II bylo 
poskytnuto 182 tis. Kč na platy a 63 tis. Kč na odvody SP a ZP. Na předfinancování projektu 
Škola pro všechny bylo z rezervy poskytnuto 300 tis. Kč na platy a 105 tis. Kč na odvody SP 
a ZP. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví převedl 60 tis. Kč na úhradu dohod o provedení 
práce z důvodu pořádání dvou táborových pobytů pro děti. Na projekt Inkluze do škol bylo 
z předfinancování kapitoly odboru provozního a organizačního převedeno 290 tis. Kč na platy 
a 60 tis. Kč na odvody. Naopak z projektu Místní akční plán I bylo 5 tis. Kč převedeno na 
kapitolu odboru provozního a organizačního. Dále byla zapojena dotace na projekt Koordinátor 
terénní práce v Děčíně ve výši 95 tis. Kč na platy a 49 tis. Kč na odvody, na projekt Inkluze do 
škol 1.582 tis. Kč na platy a 411 odvody a na projekt Škola pro všechny 470 tis. Kč na platy  
a 78 tis. Kč odvody, Místní akční plán II 304 tis. Kč na platy a 155 tis. Kč na odvody, Zlepšení 
kvality bydlení prostřednictvím domovníků 8 tis. Kč na platy a Prostupné zaměstnávání 50 tis. 
Kč na platy a 30 tis. Kč na odvody. V rámci kapitoly odboru tajemník bylo 220 tis. Kč převedeno 
na položku školení, cestovné aj. 
  
Na projekt Inkluze do škol bylo z upraveného rozpočtu na platy ve výši 2.372 tis. Kč vyčerpáno 
1.196 tis. Kč, tj. 50,4 % upraveného rozpočtu. 
 
Na projekt ITI – Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb bylo z upraveného 
rozpočtu na platy ve výši 272 tis. Kč vyčerpáno 138 tis. Kč, tj. 50,7 % upraveného rozpočtu. 
 
Na projekt ITI – Asistent prevence kriminality bylo z upraveného rozpočtu na platy ve výši 192 
tis. Kč vyčerpáno 124 tis. Kč, tj. 64,6 % upraveného rozpočtu. 
 
Na projekt MAP (Místní akční plán) bylo z upraveného rozpočtu na platy ve výši 35 tis. Kč 
vyčerpáno 33 tis. Kč, tj. 94,3 % upraveného rozpočtu. 
 
Na projekt MAP II (Místní akční plán) bylo z upraveného rozpočtu na platy ve výši 486 tis. Kč 
vyčerpáno 162 tis. Kč, tj. 33,3 % upraveného rozpočtu. 
 
Na projekt Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN) bylo 
z upraveného rozpočtu na platy ve výši 150 tis. Kč vyčerpáno 57 tis. Kč. 
 
Na projekt Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce nebylo z upraveného rozpočtu 
na platy ve výši 365 tis. Kč čerpáno. 
 
Na projekt Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím působení domovníků bylo z upraveného 
rozpočtu na platy ve výši 713 tis. Kč vyčerpáno 277 tis. Kč. 
 
Na projekt Koordinátor terénní práce bylo z upraveného rozpočtu na platy ve výši 279 tis. Kč 
vyčerpáno 113 tis. Kč. 
 
Na projekt Škola pro všechny bylo z upraveného rozpočtu na platy ve výši 770 tis. Kč 
vyčerpáno 257 tis. Kč. 
 
Sociální fond byl komentován u položky 3429 – sociální fond.  
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Příspěvky sdružením byly poskytnuty ve výši 349 tis. Kč. Jednalo se o příspěvek Euroregionu 
Labe ve výši 198 tis. Kč, Svazu měst a obcí ve výši 99 tis. Kč, Asociaci měst pro cyklisty 15 
tis. Kč, Sdružení tajemníků cca 2 tis. Kč, Asociaci turistických informačních center 5 tis. Kč, 
příspěvek Hospodářské a sociální radě okresu Děčín 30 tis. Kč. 
 
Ve finančních operacích se promítá proúčtování daně z příjmu právnických osob za město 
Děčín ve výši 8 587 tis. Kč (změna rozpočtu v RM 10. 7. 2018) a dále odvod daně z přidané 
hodnoty za město Děčín ve výši 761 tis. Kč. Z důvodu předpokladu nízkého čerpání úroků za 
celou dobu splatnosti úvěru jsou úroky zahrnuty do provozních výdajů. Ve sledovaném období 
bylo na úrocích ze střednědobého úvěru uhrazeno 121 tis. Kč. Přehled čerpání a splácení 
střednědobého úvěru je uveden v tabulce č. 8. 
Na § 6330 bylo ze zdrojů hospodaření roku 2017 převedeno 200 tis. Kč na výměnu podlahové 
krytiny a kuchyňské linky v klubu seniorů „Klub dobré pohody“, Litoměřická ulice, Děčín – Staré 
město. Akci zajišťoval odbor místního hospodářství v rámci hospodářské činnosti. Z těchto 
finančních prostředků bylo vyčerpáno 184 tis. Kč. 
 
V ostatních činnostech se promítá m. j. odvod do státního rozpočtu, popř. územních rozpočtů 
v rámci finančního vypořádání za rok 2017 ve výši 707 tis. Kč (projednáno v ZM v březnu 
2018). 
 
Na položce prevence kriminality bylo z upraveného rozpočtu ve výši 4.777 tis. Kč vyčerpáno 
2.432 tis. Kč. Schválený rozpočet byl navýšen o 1 812 tis. Kč, z toho u položky provoz byl 
schválený rozpočet snížen o 14 tis. Kč, které byly přesunuty na zajištění předfinancování 
položky platy a odvody. U položky platy a odvody byl navýšen celkem o 53 tis. Kč, z toho 14 
tis. Kč bylo přesunuto z položky provoz a 39 tis. Kč je zapojení dotace z ÚP na Asistenty 
prevence kriminality. Městská policie Děčín využila možnost dočerpání dotací od Úřadu práce 
ČR v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, především dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů 
o práci. Na projekt ITI – Asistent prevence kriminality bylo z nevyčerpané dotace z roku 2017 
převedeno 1.590 tis. Kč. V rámci projektu ITI – Asistent prevence kriminality je zaměstnáváno 
10 – 11 osob. Z finančních prostředků na projekt se hradí veškeré náklady spojené se 
zaměstnáváním APK (platy, odvody), nákup výstroje, vzdělávání asistentů a další. V roce 2018 
bylo na projekt ITI – Asistent prevence kriminality vynaloženo 179 tis. Kč na provoz a 2.127 
tis. Kč na platy a odvody.  
Projekt ITI – Asistent prevence kriminality, který je hrazený z Evropského sociálního fondu, je 
víceletý. V rámci tohoto projektu městská policie zaměstnává průběžně cca 11 asistentů 
prevence kriminality. Z projektu se hradí platy, odvody, výstroj, vzdělávání asistentů a další 
provozní náklady včetně vybavení prostor, které asistenti využívají ke své práci. 
 
Na položce ostatní byly finanční prostředky čerpány ve výši 802 tis. Kč. Jedná se o vratky 
z minulých let, vyúčtování služeb, cizí platby, spoluúčast u pojistných událostí občanů a další.  
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2. Kapitálové výdaje 
 

Celkově činily kapitálové výdaje 183.168 tis. Kč, tj. 61,5 % upraveného rozpočtu, nebyly tudíž 
dočerpány v objemu 114.512 tis. Kč.  Podrobné členění je uvedeno v tab. č. 6. Výdajová část 
kapitálového rozpočtu je rozdělena do čtyř oblastí (strojní investice, stavební investice, 
rezerva, účelové dotace aj. a výkupy nemovitostí). Stavební investice jsou dále rozděleny na 
akce financované z úvěru/z vlastních zdrojů – rozestavěné akce a zahajované a akce ostatní 
- rozestavěné a zahajované.  
 
 
STROJNÍ INVESTICE 
 
Výdaje na strojní investice byly čerpány ve výši 17.863 tis. Kč, tj. na 62,1 % upraveného 
rozpočtu, nebyly čerpány ve výši cca 11 mil. Kč. Čerpání podle jednotlivých titulů je uvedeno 
v tabulce č. 6. 
 
 
 
 
 

 
 v tis. Kč 

odvětví částka 
průmysl, stavebnictví, obchod a služby 60 
doprava 975 
vzdělávání a školské služby 1 214 
kultura 3 433 
tělovýchova a zájmová činnost 6 583 
zdravotnictví 50 
bydlení, komunální služby a územní rozvoj 70 
bezpečnost a veřejný pořádek 201 
státní správa, územní samospráva 5 277 
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Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 
 
V kapitálové části rozpočtu bylo 60 tis. Kč vyčleněno na zabezpečení nově vybudovaného 
prostoru pro provoz Informačního centra v budově ČD. Finanční prostředky byly 
převedeny z provozní části rozpočtu odboru provozního a organizačního a byly plně 
vyčerpány. 
 
Doprava 
Investiční příspěvek ŘSD na stavbu I/62, Děčín – Vilsnice ve výši 200 tis. Kč nebyl v roce 
2018 čerpán. Finanční prostředky byly zabezpečeny z rezervy města. Příspěvek bude městem 
vyplacen do 30 dnů od předání stavby, stavba nebyla v roce 2018 předána. Bude vyplaceno 
v roce 2019. 
 
Obměna parkovacích automatů včetně jejich instalace byla provedena v 11/2018, kdy byly 
nainstalovány 4 nové parkovací automaty, které nahradily ve vytipovaných lokalitách stávající 
nefunkční parkovací automaty typu DG Classic. Na jejich pořízení bylo vyčerpáno 351 tis. Kč. 
 
Na pořízení Inteligentních zastávkových panelů bylo vyčerpáno 624 tis. Kč za 2 zastávkové 
panely, jeden na zastávku MAD na Tyršově ul., jeden na zastávku u hl. nádraží a informační 
kiosek, který je umístěn v budově hlavního nádraží v Děčíně IV v informačním centru. Finanční 
prostředky ve výši 772 tis. Kč byly převedeny z roku 2017. 
 
Vzdělávání a školské služby 
Finanční prostředky v celkové výši 170 tis. Kč byly vyplaceny MŠ Riegrova na pořízení 
traktoru-sekačky a elektrické pánve. Stroje byly pořízeny v roce 2018. 
 
Schválený investiční příspěvek na pořízení plynového sporáku s troubou byl rozpočtovým 
opatřením MŠ Liliové změněn na pořízení 2 plynových sporáků s troubou. Dále byl 
příspěvkové organizaci poskytnut investiční příspěvek na pořízení multifunkčního robotu  
a výklopné pečící pánve. Všechny stroje byly v roce 2018 pořízeny po ukončení výběrových 
řízení. Finanční prostředky byly příspěvkové organizaci vyplaceny. 
 
ZŠ Školní – průmyslová pračka pro MŠ a sklopná pánev elektrická automatická - finanční 
prostředky ve výši 276 tis. Kč byly příspěvkové organizaci vyplaceny. Sklopnou pánev 
organizace pořídila. Závazný ukazatel na koupi průmyslové pračky pro MŠ byl na žádost 
příspěvkové organizace změněn na pořízení třítroubé elektrické pece ve stejné hodnotě.  
 
Finanční prostředky pro ZŠ Vrchlického na pořízení plynového kotle ŠD byly organizaci 
vyplaceny ve výši 125 tis. Kč, kotel byl pořízen v období letních prázdnin. 
 
ZŠ a MŠ Na Pěšině byla převedena investiční dotace z MŠMT na pořízení schodolezu ve 
výši 164 tis. Kč. Dotace byla vyčerpána a schodolez pořízen. 
 
Školní jídelně Jungmannova bylo na pořízení nerezové pánve vyplaceno 110 tis. Kč. Pánev 
byla pořízena v roce 2018. 
 
Kultura, církve a sdělovací prostředky 
Městské divadlo Děčín, p. o. – digitální projektor - výměna digitálního projektoru v kině 
Sněžník byla provedena. Finanční prostředky ve výši 1.900 tis. Kč byly zajištěny ve 
schváleném rozpočtu.  
 
Městská knihovna Děčín, p. o. – upgrade - jedná se o akci financovanou ze státní účelové 
investiční dotace z programu Veřejné informační služby knihoven - podprogram VISK 3 ve výši 
620 tis. Kč určenou pro Městskou knihovnu Děčín, p. o. na projekt „Upgrade AKS Clavius na 
systém Tritius v Městské knihovně Děčín“. Dotace byla vyčerpána. 
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Zámek Děčín, p. o. – knihovna do expozice a kachlová kamna do expozice – finanční 
prostředky ve výši 1.030 tis. Kč schváleného rozpočtu předfinancují investice v rámci projektu 
EU Cíl 3 – Šlechtické poklady. Zámku Děčín se podařilo ve výběrovém řízení snížit cenu za 
vyrobení knihovny o 213 tis. Kč a u kachlových kamen o 34 tis. Kč. 
 
Zámek Děčín, p. o. – pořízení osvětlení v zámecké kuchyni – finanční prostředky ve výši 
130 tis. Kč byly převedeny z rezervy města. Osvětlení výstavních prostor v zámecké kuchyni 
bylo pořízeno. 
 
Tělovýchova a zájmová činnost 
Akce Děčínská sportovní – plnoprůtočné středotlaké UV lampy vč. montáže nebyla 
zrealizována. Finanční prostředky ve výši 1 200 tis. Kč nebyly organizaci převedeny. Děčínská 
sportovní, p. o. požádala o rozpočtové opatření a změnu účelu příspěvku na pořízení serveru 
pro odbavovací systém ve výši 328 tis. Kč, bazénového vysavače za 400 tis. Kč a 2 ks 
speedgate (turniketů) za 472 tis. Kč. Časové použití příspěvku na bazénový vysavač a 2 ks 
speedgate bylo radou města povoleno v roce 2019. Dále byl Děčínskou sportovní, p. o. v roce 
2018 pořízen bazénový zvedák v hodnotě 119 tis. Kč. Finanční prostředky byly převedeny 
z položky SD Střelnice – rekonstrukce kanalizace. 
  
Nákup nové rolby pro zimní stadion - finanční prostředky ve výši 3 500 tis. Kč byly 
převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2017 a dalších 723 tis. Kč z rezervy města. Rolba byla 
pořízena po výběrovém řízení za cenu 4.223 tis. Kč.  
 
Mechanizace na úpravu plochy pro hřiště Ústecká (víceúčelový malotraktor) byla 
pořízena za cenu 882 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 700 tis. Kč byly zajištěny ze zdrojů 
hospodaření roku 2017 a 182 tis. Kč bylo převedeno z kapitoly odboru místního hospodářství. 
 
Z provozního rozpočtu položky ostatní tělovýchovná činnost bylo do kapitálové části rozpočtu 
na investiční dotaci Veslařskému klubu Slavia Děčín, z. s. na nákup lodě převedeno 159 
tis. Kč. Loď byla pořízena. 
 
Zdravotnictví 
Osobní automobil pro Mobilní hospic Krajské zdravotní, a. s. – dar ve výši 50 tis. Kč byl 
poskytnut Krajské zdravotní, a. s. na pořízení osobního automobilu pro mobilní hospic. Dar byl 
schválen zastupitelstvem města a finanční prostředky byly převedeny z rezervy města. 
 
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 
Osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu a zámečku Pastýřská stěna – na základě 
výsledků soutěže pro zpracování návrhu a projektové dokumentace (PD) bylo stanoveno 
pořadí odměn pro první tři vybrané návrhy. Odměna za první místo ve výši 80 tis. Kč je součástí 
smlouvy a bude vyplacena současně se zpracováním PD, odměny za druhé a třetí místo byly 
vyplaceny v celkové výši 70 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že nebyl předpoklad vyčerpání rozpočtu 
do konce roku 2018, byla částka 2 850 tis. Kč vrácena do rezervy města a finanční prostředky 
na úhradu PD a následnou realizaci byly nárokovány do rozpočtu roku 2019. 
 
Ochrana životního prostředí 
Finanční prostředky na pořízení samoobslužných boxů pro parkování jízdních kol ve výši 
439 tis. Kč byly převedeny v rámci kapitoly odboru komunikací a dopravy z akce Úprava sítě 
VO Děčín XVII-Jalůvčí I. et. (součinnost s ČEZ distribuce) na 4 boxy pro parkování jízdních 
kol s elektronickým systémem. Z důvodu prodlení s přípravou smlouvy a upřesnění místa jejich 
umístění nebyly finanční prostředky čerpány a byly nárokovány do rozpočtu roku 2019. Vlastní 
smlouva byla projednána v radě města dne 26.02.2019. 

Civilní připravenost na krizové stavy 
Na předfinancování projektu Modernizace varovného informačního systému bylo ve 
schváleném rozpočtu vyčleněno 8.000 tis. Kč. Modernizace varovného informačního systému 
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nebyla roce 2018 zrealizována, finanční prostředky nebyly čerpány. Realizace proběhne 
v roce 2019. 
 
Bezpečnost a veřejný pořádek 
Záznamové zařízení ReDat pro potřeby operační služby MP zaznamenává veškerou 
komunikaci operační služby s občany prostřednictvím tísňové linky a dalších telefonních 
zařízení a rovněž komunikaci s hlídkami v terénu skrze radiostanice. Staré zařízení bylo  
v nepřetržitém provozu od roku 2008 a bylo již velmi poruchové. MP Děčín si požádala  
o finanční prostředky ze zdrojů hospodaření roku 2017 ve výši 300 tis. Kč na nákup nového 
funkčního zařízení. Nové zařízení bylo pořízeno za cenu 201 tis. Kč. 
 
Pořízení kontrolního přístroje na detekci alkoholu v dechu – finanční prostředky ve výši 
67 tis. Kč byly převedeny z provozní části rozpočtu položky Městská policie Děčín na pořízení 
kontrolního přístroje pro detekci alkoholu v dechu. Jednalo se o jediný druh měřícího zařízení, 
který splňuje veškeré zákonné požadavky a který dodává na český trh pouze jediná firma 
v ČR. Přístroj nebyl do konce roku 2018 dodán, rozpočet nebyl čerpán.  
 
Státní správa a územní samospráva 
Schválený rozpočet ve výši 700 tis. Kč na Obnovu vozového parku byl navýšen o 1.672 tis. 
Kč (55 tis. Kč bylo převedeno z prodeje ojetého vozidla, 540 tis. Kč z rezervy města, 75 tis. Kč 
převodem z kapitoly odboru provozního a organizačního a 1.002 tis. Kč ze zámkem vrácené 
dotace). Byla pořízena vozidla Škoda Rapid Spaceback, Fiat Doblo Panorama, Škoda Superb, 
Škoda Octavia CNG. 
 
Metropolitní síť – z upraveného rozpočtu ve výši 1.547 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.326 tis. Kč. 
Schválený rozpočet byl navýšen o 847 tis. Kč, ze zdrojů hospodaření roku 2017 bylo 
převedeno 1.034 tis. Kč a 187 tis. Kč bylo převedeno na jiné akce. Finanční prostředky byly 
vyčerpány na zpracování projektové dokumentace, rozšíření metropolitní sítě Děčín I-III, směr 
Bynov, pokládka HDPE trubek, instalace kabelových komor, úpravy rozvodů HDPE, výkopové 
práce pro přílože metropolitní sítě, mapový podklad ve 2D. 
 
Z upraveného rozpočtu položky Výpočetní technika HW ve výši 1.450 tis. Kč bylo vyčerpáno 
685 tis. Kč za tiskárnu, diskové pole, datové pole aj. Finanční prostředky byly zajištěny 
převodem z výsledku hospodaření roku 2017 (800 tis. Kč) a z provozní části rozpočtu odboru 
provozního a organizačního (150 tis. Kč).  
 
Z upraveného rozpočtu položky Výpočetní technika SW ve výši 1.058 tis. Kč bylo za licence 
společnosti VERA spol. s r. o. vyčerpáno 312 tis. Kč.  
 
Cvičební stroj pro MP v hodnotě 68 tis. Kč byl pořízen. Finanční prostředky byly převedeny 
z provozní části rozpočtu kapitoly odboru provozního a organizačního. 
 
Z upraveného rozpočtu položky Klimatizační jednotky ve výši 549 tis. Kč bylo vyčerpáno 549 
tis. Kč. Finanční prostředky byly převedeny z provozní části rozpočtu kapitoly odboru 
provozního a organizačního. 
 
Za dálkové ovládání a zabezpečení objektu RS Tolštejn bylo z upraveného rozpočtu 70 tis. Kč 
na položce Monitoring a zabezpečení RS Tolštejn vyčerpáno 56 tis. Kč. 
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STAVEBNÍ INVESTICE 
 
Výdaje na stavební investice byly čerpány ve výši 162.816 tis. Kč, tj. 75,1 % upraveného 
rozpočtu (viz tabulka č. 6). Nebylo tudíž vyčerpáno 54.126 tis. Kč.  
 
Z přehledu vyplývá, že investiční výdaje na stavební investice byly směrovány do těchto 
oblastí: 
         v tis. Kč  
    
             
 
 

 
 
1. Akce financované z úvěru/z vlastních zdrojů – rozestavěné 
 
V dubnu 2017 byla, po zadávacím řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, uzavřena smlouva o střednědobém úvěru na 
financování jmenovitých akcí statutárního města Děčín s Komerční bankou, a. s. ve výši 100 
mil. Kč s dobou splatnosti 4 roky. Čerpání se předpokládalo na 5 jmenovitých akcí a mělo 
probíhat v letech 2017 a 2018. Střednědobý úvěr byl na základě rozhodnutí orgánů města  
a dostatku vlastních zdrojů města k 30. 9. 2018 zcela splacen a akce byly nově financovány 
z vlastních zdrojů. Na konci roku 2018 se problematikou zabývaly orgány města opětovně  
a smlouva o úvěru byla obnovena.  
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Doprava 
Rekonstrukce mostu u Promptusu – z upraveného rozpočtu ve výši 14.826 tis. Kč bylo 
vyčerpáno 14.447 tis. Kč. Smlouva o dílo byla uzavřena s termínem zahájení prací 09/2017. 
Akce byla v roce 2018 dokončena.  
 
Vodní hospodářství 
Upravený rozpočet na akci Kanalizace Horní Oldřichov – 1. etapa byl po splacení 
střednědobého úvěru vynulován. Akce nebyla v roce 2018 zahájena.  
 
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 
Z upraveného rozpočtu akce Obnova historické části Podmokel – etapa C ve výši 25.000 
tis. Kč bylo vyčerpáno 24.998 tis. Kč. Předpokládaný termín dokončení prací je v roce 2019. 
Po splacení střednědobého úvěru byla akce hrazena z vlastních zdrojů a rozpočet byl upraven 
na výši potřebnou v roce 2018. 
 
b) akce zahajované 
 
Vzdělávání a školské služby 
Název akce ŠJ Sládkova – snížení energetické náročnosti budovy byl změněn na 
Zateplení budovy Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13 a schválený rozpočet ve výši 
14.000 tis. Kč byl převeden odboru rozvoje. Akce bude dokončena v roce 2019. Z upraveného 
rozpočtu ve výši 10.313 tis. Kč bylo vyčerpáno 9.844 tis. Kč. 
 
 
2. Akce ostatní 
 
a) rozestavěné akce 
 
Ochrana životního prostředí 
Rozpočet na akci Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě Chlum PD + realizace 
byl schválen ve výši 3 708 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 3.411 tis. Kč. Akce 
byla dokončena. 
 
b) zahajované akce 
 
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 
Akci Útulek - stavební úpravy kotců - 2a realizoval odbor rozvoje pod novým názvem - 
Rekonstrukce kotců 2a na p. p. č. 945/2, k. ú. Děčín – Staré Město, schválený rozpočet ve 
výši 402 tis. Kč byl proto převeden na kapitolu odboru rozvoje a zároveň byla akce 
přejmenována. Odbor životního prostředí převedl částku 289 tis. Kč z darů pro městský útulek, 
z rezervy města byla akce posílena o 119 tis. Kč. Akce byla dokončena. Z upraveného 
rozpočtu ve výši 810 tis. Kč bylo vyčerpáno 810 tis. Kč.  
 
Doprava 
Akce Přechody (2. polská armáda, Oblouková); propojovací chodníček, příprava 
cyklotras bude pod novým názvem Výstavba chodníku mezi ulicemi 2. polské armády  
a Oblouková dokončena v roce 2019. Schválený rozpočet ve výši 800 tis. Kč byl v průběhu 
roku navýšen o 83 tis. Kč přesunem finančních prostředků z položky oprava a údržba MK, 
mostků a propustků. Z upraveného rozpočtu ve výši 883 tis. Kč bylo vyčerpáno 820 tis. Kč. 
 
Akce Lávka přes východní nádraží bude dokončena v roce 2019. Rozpočet na tuto akci byl 
schválený ve výši 9 635 tis. Kč. Ze zdrojů hospodaření roku 2017 bylo poskytnuto 439 tis. Kč, 
byla zapojena dotace ve výši 31.356 tis. Kč, z rezervy města bylo převedeno 449 tis. Kč a dále 
z kapitoly odboru rozvoje dalších 632 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 42.511 tis. Kč 
bylo vyčerpáno 40.757 tis. Kč.  
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Realizaci akce Rekonstrukce MK Čertova Voda z důvodu nedokončené inženýrské činnosti, 
tj. územního řízení, stavebního povolení, vyjádření vlastníků nemovitostí a sítí v důsledku 
řešení majetkoprávního vypořádání, bylo nutno odložit na r. 2019. Schválené finanční 
prostředky byly vráceny do rezervy města a nárokovány do rozpočtu roku 2019.  

Projektová dokumentace na akci Rekonstrukce MK Čertova Voda bude předána v roce 
2019. Finanční prostředky ve výši 331 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 
2017. Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 165 tis. Kč. 
 
V současné době je na akci Rekonstrukce mostu ul. Na Hrázi DC-046L + MK + VO 
zpracována projektová dokumentace, ale není zajištěna inženýrská činnost (vyjádření správců 
sítí, stavební povolení atd.). Z důvodu úmrtí projektanta bude tato činnost zadána u jiného 
subjektu. Realizace akce byla přesunuta do roku 2019. Upravený rozpočet ve výši 6.000 tis. 
Kč byl vrácen do rezervy. 
 
Bezbariérová trasa č. 2, pokračování směr DC1 – PD - o přidělení dotace nebylo do konce 
roku rozhodnuto, bylo nutno upravit podklady dle podmínek poskytovatele, v současné době 
je upravená žádost o poskytnutí dotace připravena k předání na SFDI. Finanční prostředky 
byly vráceny do rezervy města. 
    
Finanční prostředky ve výši 1.000 tis. Kč na akci PD - Rekonstrukce chodníků podél silnice 
I. třídy v ul. Podmokelská, Pivovarská, Teplická I. etapa (od MK Na Výšinách po MK 
Vítova) byly převedeny odboru rozvoje a zároveň byl název akce dán do souladu se žádostí 
o dotaci, tj. Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13. Dále bylo 73 tis. Kč převedeno 
z akce Kino Sněžník – rekonstrukce elektroinstalace. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.073 tis. 
Kč bylo vyčerpáno 939 tis. Kč na zajištění projektové dokumentace. Předpokládané předání 
je v roce 2019. 
 
Akce Přechod pro chodce ul. Riegrova vč. VO a metropolitní sítě byla dokončena. Finanční 
prostředky ve výši 202 tis. Kč byly převedeny z rezervy. Upravený rozpočet byl zcela vyčerpán. 
 
Rekonstrukce mostu DC-004L ul. Oldřichovská, Děčín VIII byla dokončena 08/2018. 
Finanční prostředky ve výši 561 tis. Kč byly převedeny z rezervy města, 3.464 tis. Kč bylo 
zabezpečeno ze zdrojů hospodaření r. 2017 a 34 tis. Kč bylo převedeno z položky územní 
plánování (SEA, studie, posudky, PD aj.). Z upraveného rozpočtu ve výši 4.059 tis. Kč bylo 
vyčerpáno 4.037 tis. Kč.  
 
Akce Lesní cesta Chmelník byla dokončena. Ze zdrojů hospodaření roku 2017 byly 
převedeny finanční prostředky ve výši 4.553 tis. Kč a z rezervy města dalších 433 tis. Kč. 
Upravený rozpočet ve výši 4.986 tis. Kč byl vyčerpán ve výši 4.985 tis. Kč. 
 
Na akci Rekonstrukce komunikace Zelená x Pod Chlumem byla uzavřena smlouva o dílo. 
Finanční prostředky ve výši 1.187 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2017. 
Realizace akce se předpokládá v roce 2019. Finanční prostředky ve výši 1.187 tis. Kč byly 
převedeny do rezervy města. 
 
PD Galerie Na Výšinách bude dokončena v roce 2019. Finanční prostředky byly 
zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2017. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.000 tis. Kč 
bylo vyčerpáno 421 tis. Kč.  
 
Přechod Kamenická x Dvořákova byl dokončen. Finanční prostředky byly zabezpečeny ze 
zdrojů hospodaření roku 2017. Z upraveného rozpočtu ve výši 752 tis. Kč bylo vzhledem 
k vystavení penalizačních faktur vyčerpáno pouze 67 tis. Kč.  
 
Akce Chodník ul. Dvořákova byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 605 tis. Kč byly 
zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2017 a 72 tis. Kč bylo převedeno z položky oprava 
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a údržba MK, mostků a propustků. Z upraveného rozpočtu ve výši 677 tis. Kč bylo vyčerpáno 
262 tis. Kč. I u této akce byly vystaveny penalizační faktury.  
 
Akce Rekonstrukce mostu DC-024P Lesná byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 
2.000 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru komunikací a dopravy a 58 tis. Kč bylo 
převedeno z jiných položek odboru rozvoje. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.058 tis. Kč bylo 
vyčerpáno 2.033 tis. Kč. 
 

Finanční prostředky ve výši 440 tis. Kč na akci Lávka Děčín – Podmokly byly převedeny 
v rámci kapitoly odboru rozvoje, položky územní plánování (SEA, studie, posudky, PD aj.). 
Upravený rozpočet byl zcela vyčerpán a odměny za předložené návrhy vyplaceny. 

Autobusové zastávky Děčín Lesná a Folknářská byly dokončeny. Upravený rozpočet ve 
výši 293 tis. Kč byl převeden ze zdrojů hospodaření roku 2017. Z upraveného rozpočtu bylo 
vyčerpáno 292 tis. Kč. 
 
Vodní hospodářství 
Kanalizace Horní Oldřichov – 1. etapa – upravený rozpočet ve výši 60 tis. Kč byl převeden 
z provozní části rozpočtu kapitoly odboru rozvoje na zajištění věcného břemene. Upravený 
rozpočet byl zcela vyčerpán. Vlastní akce je schválena k financování z úvěru, viz Akce 
financované z úvěru/z vlastních zdrojů. 
 
PD – protipovodňové opatření koryta bezejmenného vodního toku Děčín Boletice n. L. 
u výchovného ústavu - financování této akce bylo zabezpečeno ze zdrojů hospodaření roku 
2017. Upravený rozpočet ve výši 1.156 tis. Kč nebyl čerpán. Realizace akce se předpokládá 
v roce 2019. Finanční prostředky ve výši 1.156 tis. Kč byly převedeny do rezervy města. 
 
Projektová dokumentace na akci Obnova kaskády vodních nádrží Chmelník je financována 
ze zdrojů hospodaření roku 2017. Akce byla převedena do provozní části rozpočtu.  
 
Vzdělávání a školské služby 
V roce 2018 byla na akci MŠ Moskevská výstavba výtahu na potraviny uzavřena smlouva 
o dílo s termínem realizace o prázdninách 2019. Schválený rozpočet byl navýšen o 97 tis. Kč 
převodem z akce Chmelník – Obnova vodních tůni.  Z upraveného rozpočtu ve výši 432 tis. 
Kč nebylo čerpáno. 
 
Na akci Bezbariérovost MŠ Liliová je požádáno o dotaci, v současné době není znám 
výsledek dotačního řízení. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.200 tis. Kč nebylo čerpáno.  
 
Na akci Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova byla získána dotace. Finanční prostředky jsou 
určeny na předfinancování projektu. Z upraveného rozpočtu ve výši 990 tis. Kč nebylo 
čerpáno. Na akci byla uzavřena smlouva o dílo s termínem realizace o letních prázdninách 
2019. 
 
Akce MŠ Máchovo nám. – projekt „Učíme se venku“ byla přejmenována na Revitalizace 
zahrady ZŠ a MŠ Máchovo náměstí, DC IV – část zahrady pro MŠ a upravený rozpočet ve 
výši 771 tis. Kč byl převeden na kapitolu odboru rozvoje. V roce 2018 byla uzavřena smlouva 
o dílo s termínem realizace o prázdninách 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 771 tis. Kč 
nebylo čerpáno.  
 
Na akci MŠ Pohraniční – projekt „Duhová zahrada“ byla získána dotace. Finanční 
prostředky jsou určeny na předfinancování projektu. Akce byla s novým názvem Revitalizace 
školní zahrady MŠ Děčín I, Pohraniční 455/34 a finančními prostředky převedena odboru 
rozvoje. Z upraveného rozpočtu ve výši 879 tis. Kč nebylo čerpáno, akce bude realizována 
v roce 2019.  
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Nové hygienické zázemí a změna užívání části objektu MŠ Pohraniční 455/34 – smlouva 
o dílo byla uzavřena v roce 2018, realizace proběhne v roce 2019. Finanční prostředky ve výši 
401 tis. Kč byly převedeny na odbor rozvoje z kapitoly odboru místního hospodářství, položek 
opravy majetku ve výpůjčce PO a DOZP Boletice n. L. a 500 tis. Kč bylo převedeno z příspěvku 
MŠ Pohraniční. Z upraveného rozpočtu ve výši 901 tis. Kč nebylo čerpáno. 

Rozpočet na akci Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 
369/25, p. o. byl schválen ve výši 7.990 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny na 
předfinancování dotace, kterou město nezískalo. Akce nebyla realizována a částka 1.050 tis. 
Kč byla převedena na akci Zateplení a oprava padající římsy budovy MP a částka 6.940 tis. 
Kč do rezervy města.  
 
Na akci ZŠ Březová - vnější odvodnění pavilonů A, B byla uzavřena smlouva o dílo, 
realizace akce proběhne v roce 2019. Odbor místního hospodářství uhradil za zpracování 
projektové dokumentace 47 tis. Kč. Ze schváleného rozpočtu ve výši 1.500 tis. Kč bylo 948 tis. 
Kč převedeno odboru rozvoje na financování této akce, 412 tis. Kč bylo převedeno na akci 
Zateplení objektů, rekonstrukce víceúčelového hřiště a zpevněných ploch v areálu ZŠ Děčín 
XXXII, Míru 152 a 46 tis. Kč na akci Revitalizace školní zahrady MŠ Děčín I, Pohraniční 455/34. 
Z upraveného rozpočtu odboru rozvoje ve výši 948 tis. Kč nebylo čerpáno.  

Akce Bezbariérovost MŠ Máchovo nám. se připravuje. Z upraveného rozpočtu ve výši 250 
tis. Kč nebylo čerpáno. 
 
Z upraveného rozpočtu akce Bezbariérovost ZŠ Bezručova ve výši 2.500 tis. Kč nebylo 
čerpáno. Projektová dokumentace nebyla v roce 2018 dokončena. Byla podána žádost  
o dotaci, realizace se předpokládá v roce 2019. 
 
Na akci Zateplení ZŠ Na Pěšině č. p. 330 Děčín-Bynov – I. etapa byl schválen rozpočet ve 
výši 10.000 tis. Kč, z výsledku hospodaření roku 2017 bylo poskytnuto dalších 9.123 tis. Kč.  
Akci pod novým názvem ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX – Bynov, zateplení ZŠ realizuje odbor 
rozvoje. Akce je rozdělena do tří etap s termínem dokončení v roce 2020. První etapa byla 
v roce 2018 dokončena. Z upraveného rozpočtu bylo 2.078 tis. Kč převedeno do rezervy 
města. V roce 2018 bylo vyčerpáno 15.649 tis. Kč. 
 
Na akci Bezbariérovost ZŠ Na Pěšině bylo vyhlášeno výběrové řízení. Z upraveného 
rozpočtu ve výši 700 tis. Kč nebylo čerpáno.  
 
Akce ZŠ Jalůvčí – stavební úpravy hygienického zařízení byla dokončena. Finanční 
prostředky ve výši 279 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2017, dalších 169 
tis. Kč bylo převedeno z rezervy města. Z upraveného rozpočtu ve výši 448 tis. Kč bylo 
vyčerpáno 435 tis. Kč.  
 
Na zpracování projektových dokumentací k akci ZŠ Bezručova, ZŠ Kamenická, MŠ Liliova 
-  PD bezbariérové úpravy bylo z upraveného rozpočtu ve výši 289 tis. Kč vyčerpáno 89 tis. 
Kč. Finanční prostředky byly převedeny z roku 2017. 
 
Z upraveného rozpočtu akce ZŠ Kosmonautů -   úprava akustických podmínek a osvětlení 
ve výši 188 tis. Kč bylo vyčerpáno 92 tis. Kč. Finanční prostředky byly zabezpečeny ze zdrojů 
hospodaření roku 2017.   
 
Finanční prostředky na akci ZŠ Školní zateplení a oprava střešního pláště ve výši 3 000 tis. 
Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2017. Finanční prostředky ve výši 2.750 tis. 
Kč byly převedeny odboru rozvoje na vlastní realizaci akce a 249 tis. Kč bylo převedeno na 
akci Zateplení budovy Školní jídelny Sládkova. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.750 tis. Kč 
bylo vyčerpáno 2.644 tis. Kč. 
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Vzhledem k tomu, že výměnu zásobovacího výtahu v kuchyni ZŠ Míru bude realizovat 
odbor rozvoje, vrátila ZŠ Míru investiční příspěvek ve výši 730 tis. Kč, který obdržela v roce 
2017, do rozpočtu města. Odbor místního hospodářství převedl částku 768 tis. Kč na kapitolu 
odboru rozvoje. Akce Výměna výtahu v pavilonu stravování ZŠ Míru, Děčín XXXII-Boletice 
byla dokončena. Upravený rozpočet ve výši 768 tis. Kč byl zcela vyčerpán. 
 
Zateplení objektů, rekonstrukce víceúčelového hřiště a zpevněných ploch v areálu ZŠ 
Děčín XXXII, Míru 152 bude zahájeno v roce 2019. Finanční prostředky ve výši 1.162 tis. Kč 
byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství. Z upraveného rozpočtu nebylo 
čerpáno. 
 
Kultura 
Na akci Městské divadlo Děčín, p. o. oprava elektroinstalace + rozvaděče byl schválený 
rozpočet ve výši 2.000 tis. Kč. V průběhu roku byly finanční prostředky převedeny odboru 
rozvoje a zároveň byl zpřesněn název akce – Kino Sněžník – rekonstrukce 
elektroinstalace. Částka 2.823 tis. Kč byla poskytnuta z rezervy města a 310 tis. Kč bylo 
převedeno na jiné jmenovité akce kapitoly odboru rozvoje. Z upraveného rozpočtu ve výši 
4.513 tis. Kč bylo vyčerpáno 4.122 tis. Kč. Rekonstrukce byla dokončena.  
 
Na akci Městské divadlo Děčín, p. o. rekonstrukce požárních ventilátorů byl schválený 
rozpočet ve výši 1.200 tis. Kč, z této částky bylo 1 023 tis. Kč převedeno odboru rozvoje, který 
akci realizoval, a 177 tis. Kč bylo vráceno do rezervy města. Akce byla dokončena a upravený 
rozpočet ve výši 1.023 tis. Kč byl zcela vyčerpán.  
 
Akce Knihovna Děčín – přesun pobočky (Raisova ul.) do obj. Tržní 1932 byla dokončena. 
Finanční prostředky ve výši 1.660 tis. Kč byly převedeny v rámci kapitoly odboru rozvoje, 
položky územní plánování. Ze zdrojů hospodaření roku 2017 bylo poskytnuto 150 tis. Kč a 109 
tis. Kč bylo převedeno do rezervy města. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.701 tis. Kč bylo 
vyčerpáno 1.701 tis. Kč. 
                
Tělovýchova a zájmová činnost 
Schválený rozpočet akce Zimní stadion – rekuperace sněžné jámy ve výši 650 tis. Kč byl 
v průběhu roku navýšen o 139 tis. Kč převodem provozní části rozpočtu položky provoz 
sportovních zařízení. Z upraveného rozpočtu ve výši 789 tis. Kč bylo vyčerpáno 789 tis. Kč. 
Realizace proběhla v termínu do konce června 2018. 
 
Schválený rozpočet akce Děčínská sportovní, p. o. - výstavba nové jímky (pro větší 
cirkulaci vody) ve výši 1 600 tis. Kč byl převeden odboru rozvoje na realizaci akce Přepadová 
jímka bazénové vody pro venkovní bazény Aquaparku Děčín. Z rezervy města bylo dále 
poskytnuto 3.744 tis. Kč a částka 3.087 byla převedena na financování jmenovitých akcí 
odboru rozvoje. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.257 tis. Kč nebylo čerpáno, akce bude 
zahájena v roce 2019.  

Upravený rozpočet akce Děčínská sportovní, p. o. - invalidní sedátko v plavecké hale ve 
výši 250 tis. Kč byl převeden odboru rozvoje na realizaci akce Oprava a zateplení střešního 
pláště DDM Boletice. Bazénový sedák byl pořízen v rámci strojních investic. 
 
Sportovnímu klubu Děčín, z. s. – byla schválena mimořádná dotace na obnovu části šaten 
atletického stadionu ve výši 200 tis. Kč. Finanční prostředky byly poskytnuty z rezervy města. 
 
TJ Union Děčín – spolek – realizace umělého zavlažování hřiště – akce nebyla 
zrealizována, finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč byly převedeny Veslařskému klubu, z. s. 
na koupi lodě. 
 
Akce Oprava zateplení střešního pláště budovy DDM Boletice, Děčín XXXII byla 
dokončena. Finanční prostředky ve výši 3.100 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru 
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místního hospodářství a 150 tis. Kč z akce Kino Sněžník rekonstrukce elektroinstalace. 
Z upraveného rozpočtu ve výši 3.250 tis. Kč bylo vyčerpáno 3.221 tis. Kč. 

Akce Participativního rozpočtu 2018 – kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká - umístění 
herních a uměleckých prvků - finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly na akci převedeny 
ze schváleného objemu na participativní rozpočet. Z upraveného rozpočtu ve výši 500 tis. Kč 
nebylo čerpáno. Předpokládaný termín zahájení akce byl 09/2018 a dokončení 04/2019. 
 
Akce Participativního rozpočtu 2018 – Workoutové hřiště v Březinách - finanční 
prostředky ve výši 500 tis. Kč byly na akci převedeny ze schváleného objemu na participativní 
rozpočet. Z upraveného rozpočtu ve výši 500 tis. Kč nebylo čerpáno. Předpokládaný termín 
zahájení akce byl 09/2018 a dokončení 04/2019. 
 
Akce Participativního rozpočtu 2018 – Basketbalové koše pro Děčín - finanční prostředky 
ve výši 400 tis. Kč byly na akci převedeny ze schváleného objemu na participativní rozpočet. 
Z upraveného rozpočtu ve výši 400 tis. Kč nebylo čerpáno. Předpokládaný termín zahájení 
akce byl 09/2018 a dokončení 04/2019. 
 
Akce Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží nebude v roce 2018 realizována. Finanční 
prostředky ve výši 134 tis. Kč byly převedeny do rezervy města. 
 
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 
Projektová dokumentace na akci Rekonstrukce obj. Fügnerova 411/26, Děčín I na sociální 
bydlení byla dokončena. Z upraveného rozpočtu ve výši 315 tis. Kč bylo vyčerpáno 287 tis. 
Kč.  
  
Úprava sítě VO, Dč.-H. Oldřichov (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace) I. a II. 
etapa bude řešena v rámci komplexní stavby odkanalizování části města Děčín - Horní 
Oldřichov - I. a II. etapa, kterou zajišťuje odbor rozvoje, proto byly finanční prostředky 
převedeny na kapitolu odboru rozvoje. Z upraveného rozpočtu v celkové výši 3.300 tis. Kč 
nebylo čerpáno, akce nebyla zahájena. 
 
Bylo ukončeno výběrové řízení na zhotovitele akce - Místo pro přecházení v ul. Teplická  
v blízkosti křižovatky s ulicí Spojovací (možná součinnost se stavbou "Teplická - 
chodníky a VO"), akce byla vysoutěžena za cenu 1.172 tis. Kč. Finanční prostředky byly 
převedeny na kapitolu odboru rozvoje (800 tis. Kč z této akce a 372 tis. Kč z akce Úprava sítě 
VO - Děčín XVII-Jalůvčí I. etapa). Akce byla v roce 2018 dokončena a z upraveného rozpočtu 
ve výši 1.172 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.053 tis. Kč. 
 
Stavba Úprava sítě VO - Děčín XVII-Jalůvčí I. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) 
dle sdělení ČEZ Distribuce, a. s. nebyla v roce 2018 zahájena a vzhledem k tomu, že náklady 
na stavbu budou oproti původním předpokladům činit cca 5.895 tis. Kč, bude financování této 
stavby předmětem dalšího jednání. Z tohoto důvodu byla část finančních prostředků ve výši 
372 tis. Kč použita na dokrytí akce Místo pro přecházení v ul. Teplická v blízkosti ul. Spojovací, 
439 tis. Kč bylo převedeno na pořízení samoobslužných boxů pro parkování jízdních kol  
a částka 389 tis. Kč byla převedena do rezervy. 
 
Akce Oprava MK Ovesná, vč. nových rozvodů sítě VO byla dokončena. Finanční prostředky 
ve výši 351 tis. Kč byly převedeny v rámci kapitoly odboru rozvoje, z položky oprava MK, 
mostků a propustků. Upravený rozpočet byl zcela vyčerpán. 
 
Na položce Participativní rozpočet byl schválený objem ve výši 5.000 tis. Kč. Po ukončení 
výběrové fáze byly převedeny finanční prostředky na realizaci konkrétních akcí ve výši 3.932 
tis. Kč věcně příslušným odborům. Upravený rozpočet ve výši 1.068 tis. Kč byl v rozpočtu 
ponechán jako rezerva ke schváleným jmenovitým akcím v případě, že by došlo k jejich 
finančnímu navýšení dle výběrových řízení. 
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Akce Opěrná zeď na p. p. č. 629/1 k. ú. Prostřední Žleb byla převedena do provozní části 
rozpočtu, jelikož se nejedná o investiční akci, nýbrž o opravu.  
 
Finanční prostředky na akci Opěrná zeď – k. ú. Horní Oldřichov p. č. 1614 (822) ve výši 
1.000 tis. Kč byly zajištěny z výsledku hospodaření roku 2017 a 640 tis. Kč bylo převedeno 
z položky opravy majetku ve výpůjčce PO nad 500 tis. Kč. Finanční prostředky byly s novým 
názvem Statické zajištění stávající opěrné zdi na pozemku p. č. 1614 k. ú. Horní 
Oldřichov převedeny na kapitolu odboru rozvoje. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.640 tis. Kč 
nebylo čerpáno. Akce bude zahájena v roce 2019. 
SD Střelnice – rekonstrukce kanalizace (PD) - finanční prostředky ve výši 700 tis. Kč byly 
zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2017, 38 tis. Kč bylo převedeno odboru rozvoje na 
realizaci akce Výměna výtahu v pavilonu stravování ZŠ Míru, Děčín XXXII-Boletice, 150 tis. 
Kč bylo převedeno v rámci kapitoly odboru místního hospodářství na výměnu oken na malém 
sále v objektu SD Střelnice a 119 tis. Kč Děčínské sportovní, p. o. na pořízení bazénového 
zvedáku. Projektová dokumentace byla zadána k vypracování s termínem dodání do března 
2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 393 tis. Kč nebylo čerpáno. 
Akce Revitalizace panelového sídliště Děčín – Březiny, III. etapa byla zahájena 07/2018  
a bude dokončena v roce 2019. Schválený rozpočet byl navýšen o 878 tis. Kč, kdy 119 tis. Kč 
bylo navýšeno z kapitálové rezervy a 759 tis. Kč přesunem v rámci kapitoly odboru rozvoje. Z 
upraveného rozpočtu ve výši 11.157 tis. Kč bylo vyčerpáno 9.305 tis. Kč.  
 
Ochrana životního prostředí 
ZOO Děčín, p. o. demolice a výstavba seníku (havarijní stav) - azbest – schválený 
rozpočet ve výši 3.400 tis. Kč byl převeden odboru rozvoje a 1.232 tis. Kč bylo převedeno 
z akce Přepadová jímka bazénové vody pro venkovní bazény Aquaparku Děčín. Z upraveného 
rozpočtu ve výši 4.632 tis. Kč bylo vyčerpáno 4.274 tis. Kč. Akce bude dokončena v roce 2019. 

ZOO Děčín, p. o. - expozice velkých koček (havarijní stav) – PD - ze schváleného rozpočtu 
ve výši 250 tis. Kč nebylo čerpáno. Termín dokončení projektové dokumentace je v roce 2019. 

Název akce ZOO Děčín, p. o. - zasíťování expozice opic byl změněn na Oprava 
venkovního výběhu – pavilon opic. Finanční prostředky ve výši 2.147 tis. Kč byly zajištěny 
ze zdrojů hospodaření roku 2017, z rezervy města bylo převedeno dalších 320 tis. Kč, 500 tis. 
Kč poskytla příspěvková organizace ze svého provozního příspěvku a 300 tis. Kč bylo 
převedeno z kapitoly odboru místního hospodářství. Z upraveného rozpočtu ve výši 3.267 tis. 
Kč bylo vyčerpáno 3.266 tis. Kč. Akce byla dokončena 09/2018. 
 
Předpokládaný termín dokončení akce ZOO Děčín, p. o. – SO-04 rosomák, SO-05 kamzík, 
SO-06 severské sovy) je v roce 2019. Finanční prostředky ve výši 5.300 tis. Kč byly zajištěny 
ze zdrojů hospodaření roku 2017 a dalších 1.855 tis. Kč bylo převedeno z akce Přepadová 
jímka bazénové vody pro venkovní bazény Aquaparku Děčín. Z upraveného rozpočtu ve výši 
7.155 tis. Kč bylo vyčerpáno 143 tis. Kč.   

Finanční prostředky na realizaci akce ZOO Děčín – projekt „Voda v zahradě“ byly převedeny 
ze zdrojů hospodaření roku 2017. Z upraveného rozpočtu ve výši 500 tis. Kč nebylo čerpáno. 
 
Akce Zabezpečení svahu u Domova pro seniory byla dokončena s novým názvem Zajištění 
skalního svahu nad parkem Domova pro seniory a schválený rozpočet ve výši 500 tis. Kč 
byl převeden odboru rozvoje. Schválený rozpočet byl navýšen o 79 tis. Kč, z toho 22 tis. Kč 
převodem z kapitoly odboru místního hospodářství a 57 tis. Kč z položek odboru rozvoje. 
Upravený rozpočet ve výši 579 tis. Kč byl zcela vyčerpán. 

Sociální služby 
Na akci Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice nad Labem - PD + realizace 
byl schválený rozpočet ve výši 1.000 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace. Jelikož 
je objekt v havarijním stavu, poskytlo Centrum sociálních služeb Děčín, p. o. dalších 7.000 tis. 
Kč ze schváleného příspěvku na rekonstrukci objektu. Z upraveného rozpočtu ve výši 8.000 
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tis. Kč bylo 483 tis. Kč převedeno odboru rozvoje na akci Stavební úpravy DOZP Boletice  
a dalších 451 tis. Kč na jiné akce. Z celkového objemu ve výši 7.066 tis. Kč bylo vyčerpáno 51 
tis. Kč. 
 
Na akci Stavební úpravy DOZP Boletice byla uzavřena smlouva o dílo na zajištění projektové 
dokumentace, která bude dokončena v roce 2019. Finanční prostředky byly převedeny z akce 
Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice nad Labem – PD + realizace. 
Z upraveného rozpočtu ve výši 483 tis. Kč nebylo čerpáno. 
 
Ze schváleného rozpočtu položky Domov se zvláštním režimem – Křešice (projektová 
dokumentace) ve výši 2.500 tis. Kč bylo 1.997 tis. Kč převedeno odboru rozvoje na akci PD 
– Domov se zvláštním režimem Křešice, 45 tis. Kč bylo převedeno do provozní části 
rozpočtu na mimořádnou dotaci pro Diakonii ČCE - středisko Praha, 20 tis. Kč na poskytnutí 
daru pro Linku bezpečí, z. s., 20 tis. Kč na poskytnutí daru pro Krajskou zdravotní a.s. na 
úhradu nákladů spojených s uskutečněním konference pod názvem „6. děčínský den 
komplexní interní péče“, 15 tis. Kč na dotaci pro Spolek Severka, z.s., 10 tis. Kč na poskytnutí 
daru Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Děčín, 20 tis. Kč na poskytnutí mimořádné 
dotace organizaci Klub Parkinson, z. s. a 373 tis. Kč bylo převedeno do rezervy.  
 
PD – Domov se zvláštním režimem Křešice - potřeba financování v roce 2018 byla ve výši 
363 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 1.634 tis. Kč byly převedeny do rezervy města. 
Z upraveného rozpočtu ve výši 363 tis. Kč bylo vyčerpáno 42 tis. Kč. 
 
Finanční prostředky na akci Optimalizace kapacit azylového domu/noclehárny ve výši 
2.000 tis. Kč byly poskytnuty ze zdrojů hospodaření roku 2017. Ve sledovaném období nebylo 
čerpáno.  
 
Státní správa a územní samospráva 
Akce Vybudování WC v budově B1 byla dokončena. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.189 
tis. Kč bylo vyčerpáno 1.188 tis. Kč. Ze zdrojů hospodaření bylo zajištěno 777 tis. Kč, 
z provozního rozpočtu odboru rozvoje bylo převedeno 300 tis. Kč a z rezervy města dalších 
112 tis. Kč. 
 
Na akci Obřadní síň bylo z upraveného rozpočtu ve výši 350 tis. Kč vyčerpáno 285 tis. Kč za 
zpracování architektonické studie interiéru (Ing. arch. Tomáš Efler, Kralupy n/Vlt.). Finanční 
prostředky ve výši 4.000 tis. Kč byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2017. Částka 3.650 
tis. Kč byla převedena odboru rozvoje na akci Stavební úpravy interiéru nové obřadní síně 
v přízemí budovy MM Děčín. 
 
Stavební úpravy interiéru nové obřadní síně v přízemí budovy MM Děčín nebyla 
zahájena. Upravený rozpočet ve výši 3.650 tis. Kč byl převeden do rezervy města.  
 
Kanceláře OSV – bývalá knihovna – za zpracování projektové dokumentace (ATELIER 
SCHMIDT- ing. Pavel Schmidt) na výstavbu nových kanceláří pro OSV bylo vyčerpáno 389 
tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 6.000 tis. Kč byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 
2017. Akci bude realizovat odbor rozvoje, odboru rozvoje bylo na akci Budova MM A6 – 
knihovna převedeno 5.400 tis. Kč a 150 tis. Kč bylo převedeno SMS za vyklizení prostor.  
 
Z upraveného rozpočtu akce Budova MM A6 – knihovna ve výši 5.400 tis. Kč bylo vyčerpáno 
48 tis. Kč, z toho 36 tis. Kč bylo vynaloženo na zpracování projektové dokumentace 1. etapy 
stavby – stavební úpravy suterénu, včetně železobetonového schodiště, bez výtahu  
a sanačních prací a 12 tis. Kč za stavebně historický průzkum objektu. 
 
Akce Zateplení a oprava padající římsy budovy MP byla zahájena v roce 2018 a bude 
dokončena v roce 2019. Odbor provozní a organizační vyčerpal na projektovou dokumentaci 
a demontáž elektroinstalace celkem 49 tis. Kč. Odboru rozvoje převedl na realizaci akce 
celkem 1.110 tis. Kč a 1.855 tis. Kč bylo převedeno z akce Inovace přírodovědného vzdělávání 
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na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.160 tis. Kč vyčerpal odbor 
rozvoje 1.516 tis. Kč. 
 
Dodávka a montáž automatických dveří v suterénu budovy MM – akce byla realizována 
z důvodu nápravného opatření BOZP. Upravený rozpočet ve výši 93 tis. Kč byl zcela vyčerpán. 
 
Akce Posuvné dveře na B1 proběhla na konci 07/2018. Montáž provedla společnost Kreno – 
Tech s.r.o., Varnsdorf za cenu 102 tis. Kč. 
 
Přístřešek na budově B1 byl dodán za cenu 25 tis. Kč. 
 
REZERVA, ÚČELOVÉ DOTACE AJ. 
 
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 
Účelové dotace dle zásad schválených zastupitelstvem města na podporu výstavby 
technické infrastruktury k rodinným domům byly v roce 2018 vyplaceny v celkové výši 300 
tis. Kč, tj. 6 % upraveného rozpočtu ve výši 5.000 tis. Kč, 3 žadatelům, kteří podali žádost  
v r. 2017, a to na výstavbu komunikace v lokalitě Lovecká ul. V roce 2018 byly podány celkem 
4 žádosti, z toho 2 žadatelé nesplňovali podmínky stanovené zásadami a se 2 žadateli  byla 
podepsána veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Dotace bude vyplacena po 
vybudování technické infrastruktury a zápisu rodinných domů do katastru nemovitostí. 

Účelové dotace dle zásad schválených zastupitelstvem města na podporu výstavby 
čistíren odpadních vod (dále jen ČOV) byly v roce 2018 vyplaceny v celkové výši 449 tis. Kč, 
tj. 22,8 % upraveného rozpočtu 7 žadatelům. V roce 2018 bylo podáno celkem 17 žádostí, 
z toho 5 žadatelů nesplňovalo podmínky stanovené zásadami. Bylo uzavřeno  
9 veřejnoprávních smluv, dotace jsou vypláceny po vybudování ČOV a předložení dokladů 
prokazujících skutečně vynaložené náklady. Schválený rozpočet ve výši 2.000 tis. Kč byl 
snížen o 34 tis. Kč, z toho 11 tis. Kč bylo převedeno na příspěvek do veřejné sbírky obci 
Prameny a 23 tis. Kč na výkupy nemovitých věcí.    

 
Ostatní činnosti 
Rezerva ve výši 4.345 tis. Kč byla schválena v rozpočtu roku 2018. Na základě dosaženého 
výsledku hospodaření za rok 2017 (ZM 22. 3. 2018) byla navýšena o 35.475 tis. Kč.  
V září byla rezerva použita na splacení střednědobého úvěru. K 31. 12. 2018 činí zůstatek této 
rezervy 43.227 tis. Kč, jelikož byly ke konci roku některými odbory vráceny očekávané 
nečerpané výdaje, aby mohly být zapojeny do rozpočtu roku 2019. Z rezervy jsou řešeny 
zejména havarijní záležitosti, předfinancování akcí, kde se předpokládá získání dotací, 
navýšení rozpočtu u nekrytých výdajů schválených v orgánech města, navýšení rozpočtu po 
proběhlém výběrovém řízení a další. 
  
 
VÝKUPY NEMOVITOSTÍ 
 
Schválený rozpočet položky Výkupy nemovitých věcí ve výši 1.714 tis. Kč byl rozpočtovým 
opatřením navýšen o 26 tis. Kč přesunem v rámci kapitoly odboru místního hospodářství a 23 
tis. Kč z dotací na ČOV na výkup pozemků. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.763 tis. Kč bylo 
1.740 tis. Kč vyčerpáno na výkupy pozemků.  
 

 
IV. FINANCOVÁNÍ 

 
V tabulce č. 7 Financování je uveden výsledek hospodaření k 31. 12. 2018 ve výši -19.416 tis. 
Kč. Financování představuje rozdíl mezi příjmy a výdaji. 
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Na položce 8115 je promítnuta změna stavu finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 
2018 ve výši -4.247 tis. Kč. 
 
Statutární město Děčín uzavřelo s Komerční bankou, a. s. smlouvu o úvěru na financování 
akcí ve výši 100 mil. Kč, který může dle uzavřené smlouvy čerpat v letech 2017 a 2018. V roce 
2018 byl čerpán střednědobý úvěr ve výši 24.767 tis. Kč na 2 akce, tj. na akci Obnova 
historické části Podmokel – etapa C (okolí Husova nám.) a na akci Rekonstrukce mostu u 
Promptusu (viz. tab. č. 8). 
    
Dále jsou v položce 8124 vyčísleny splátky přijatého dlouhodobého úvěru splacené v roce 
2018 v celkové výši 39.522 tis. Kč. Z této částky uhradilo město řádnou splátku ve výši 16.000 
tis. Kč (splátka činila 2.000 tis. Kč měsíčně) a částka 23.522 tis. Kč představuje mimořádnou 
splátku z rezervy města. Usnesením zastupitelstva města bylo schváleno úplné splacení 
střednědobého úvěru k 30. 9. 2018. Na konci roku 2018 došlo rozhodnutím zastupitelstva 
města k prodloužení čerpání střednědobého úvěru do 31. 12. 2019. 
 
V položce 8901 – operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů se promítá 
částka -414 tis. Kč, kde se jedná v souladu s metodikou MF ČR o proúčtování přenesené 
daňové povinnosti týkající se DPH na úseku úhrad stavebních nebo montážních prací 
realizovaných pro město ve výši -119 tis. Kč a dále kauce a složené jistoty v souvislosti 
s výběrovým řízením na zajištění akcí, služeb a dohadovacích řízení ve výši -295 tis. Kč.  
 

V. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 
 

Statutární město Děčín v rámci hospodářské činnosti provádí správu bytových a nebytových 
prostor ve vlastnictví města, která byla zajišťována do 31. 12. 2011 dodavatelskou formou  
na základě mandátní smlouvy uzavřené s OSBD Děčín a TOMMI-SEVER, s. r. o. Hospodaření 
správy bytového fondu skončilo v roce 2018 vyrovnaným hospodařením, především z důvodu 
zapojení finančních prostředků minulých let ve výši 987 tis. Kč.  
Na opravy bytového fondu bylo vynaloženo cca 2.704 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu  
ve výši 7.261 tis. Kč a na mzdy a odvody bylo vynaloženo 2.373 tis. Kč. Zůstatek finančních 
prostředků na účtu hospodářské činnosti k 31. 12. 2018 činil 13.361.383,17 Kč, tj. o cca 2 mil. 
Kč více proti zůstatku k 31. 12. 2017.   
 
Podrobné čerpání nákladů, plnění výnosů a hospodářského výsledku včetně komentáře je 
uvedeno v tabulce č. 9. 

 
VI. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ MĚSTEM 

ZŘÍZENÝCH A ZALOŽENÝCH ORGANIZACÍ 
 

V tabulce č. 10 je přehled o výsledcích hospodaření městem zřízených příspěvkových 
organizací vč. rozdělení hospodářských výsledků do fondů. Se všemi 25 řízenými 
organizacemi byly příslušnými odbory projednány Roční zprávy o hospodaření a činnosti 
příspěvkových organizací za rok 2018. Rada města projednala problematiku a schválila  
na svém jednání dne 12. 3. 2019  usn. č. RM 19 05 39 04 ukazatele hmotné zainteresovanosti 
ředitelů příspěvkových organizací na rok 2019 a usn. č. RM 19 05 39 03 ze dne 12. 3. 2019 
schválila Roční zprávy o hospodaření a činnosti příspěvkových organizací za rok 2018 vč. 
návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření a jejich účetní závěrky k rozvahovému 
dni 31. 12. 2018. 
 
Všechny příspěvkové organizace skončily hospodaření se ziskem nebo vyrovnaným 
hospodařením. 
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V tabulkách č. 11, 12 a 13 je přehled hospodaření městem založených akciových 
společností, tj. Dopravního podniku města Děčína, a. s., TERMO Děčín a. s. a Technických 
služeb Děčín a. s. 
 
Výsledky hospodaření Dopravního podniku města Děčín, a. s. – budou projednány na valné 
hromadě v červnu t. r., ve stejném termínu bude předložena zpráva nezávislého auditora pro 
akcionáře společnosti. Hospodaření a. s. v roce 2018 skončilo ztrátou ve výši cca 11,4 mil. Kč.  
 
Pokud se týká společnosti TERMO Děčín a. s., společnost má auditováno hospodaření 
za období od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018 společností  PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. 
Praha.  Hospodaření v uvedeném období skončilo ziskem ve výši cca 22,6 mil. Kč. Bylo 
konstatováno, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice Společnosti 
k 30. září 2018, její finanční výkonnosti a jejích peněžních toků za rok končící 30. září 2018 
v souladu s českými účetními předpisy. Valná hromada projednala výroční zprávu za účetní 
období od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018 včetně výsledků auditu dne 25. 3. 2019. 
 
Technické služby Děčín a. s. mají auditováno hospodaření k 31. 12. 2018 společností KPMG 
Česká republika Audit, s.r.o. Praha, která konstatuje, že účetní závěrka podává věrný a poctivý 
obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31. 12. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího 
hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2018 v souladu s českými účetními 
předpisy. Hospodaření Technických služeb Děčín a. s. skončilo ziskem ve výši cca 15,0 mil. 
Kč. Valná hromada projednala výsledky hospodaření vč. auditu dne 17. 4. 2019.  
 
U Bytového podniku Děčín v likvidaci, který je v likvidaci od r. 1989 (likvidátor p. Kumstát), byla 
k 31. 3. 2017 sestavena konečná účetní závěrka a následně byl požádán rejstříkový soud  
o výmaz Bytového podniku Děčín v likvidaci z obchodního rejstříku. Bytový podnik Děčín 
v likvidaci byl v roce 2018 vymazán z obchodního rejstříku.  
 
U Technických služeb Děčín v likvidaci, které jsou v likvidaci od r. 1990 (likvidátorka  
JUDr. Kolaříková), nebyla do doby odevzdání tohoto materiálu předložena zpráva  
o provedeném ověření účetní závěrky. Zpráva bude předložena do 30. 6. 2019. 
 

VII. OSTATNÍ 
 

V tabulce č. 14 je přehled závazků města Děčín vyplývajících z přijatých úvěrů, půjček  
k 31. 12. 2018. Město čerpalo v roce 2018 střednědobý úvěr na financování jmenovitých akcí 
města poskytnutý Komerční bankou, a. s. Praha, který byl zároveň k 30. 9. 2018 splacen.  
 
V tabulce č. 15 je přehled o majetkových podílech města Děčín ve společnostech   
k 31. 12. 2018. V roce 2018 byl prodán majetkový podíl ve společnosti Hydrolabe, s. r. o. za 
cenu 15 tis. Kč. 
 
V tabulce č. 16 je přehled o stavu a pohybu sociálního fondu v roce 2018. Ze zdrojů 
hospodaření roku 2018 došlo k dorovnání fondu o 1.290 tis. Kč (ZM 28. 3. 2019). Zůstatek 
fondu k 31. 12. 2018 činí 4.571 tis. Kč a je o 1.290 tis. Kč vyšší ve srovnání se zůstatkem  
k 31. 12. 2017. 
 
V tabulce č. 17 je monitoring hospodaření statutárního města Děčín za rok 2018 dle platné 
metodiky. Ukazatel dluhové služby činí -3,77 %. Město Děčín vyhovuje z hlediska zadluženosti 
obce při podávání žádostí o poskytování dotací a jiných podpor z vyšších rozpočtů, resp. 
z cizích zdrojů.  
 
V tabulce č. 18 je přehled o pohybu obyvatel města za rok 2018. Z přehledu vyplývá, že 
dle údajů odboru správních činností a obecní živnostenský úřad dochází ke snížení počtu 
obyvatel oproti r. 2017 o 388. Údaje ČSÚ se odlišují od údajů OSČ – dle ČSÚ činí stav obyvatel 
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k 31. 12. 2017 celkem 49 226 a k 31. 12. 2018 celkem 48 809, došlo tak k poklesu počtu 
obyvatel o 417. Vývoj počtu obyvatel za posledních 14 let je uveden v Grafu č. 6. 
 
V tabulce č. 19 je přehled o vývoji pohledávek statutárního města Děčín po splatnosti 
za období r. 2011 – 2018. Pohledávky k 31. 12. 2018 vzrostly ve srovnání se stavem  
k 31. 12. 2017 o 3.417 tis. Kč. Z vývoje stavu pohledávek vyplývá, že i přes rozsáhlou 
vymáhací činnost došlo oproti stavu k 31. 12. 2017 k nárůstu daňových pohledávek zejména 
u pokut (+ 3,1 mil. Kč) a místních poplatků (+ 0,9 mil. Kč). V případě pokut je důvodem nárůstu 
nedoplatků zejména nárůst počtu a výše uložených pokut za přestupky v dopravě. U místních 
poplatků je zejména u poplatku za komunální odpad stav nedoplatků a počet dlužníků ovlivněn 
termínem splatnosti 2. splátky poplatku k 30. 11., kdy řada poplatníků dodatečně uhradí 
nedoplatky za 2. pololetí roku v dalším období. Počátkem roku 2019 je vykázáno téměř 1 000 
plateb, kdy poplatníci uhradili nedoplatek ve výši více než 518 tis. Kč.  

Nedoplatky za pokuty a poplatky jsou často nedobytné, neboť dlužníci jsou nemajetní, 
nezaměstnaní, nemají účet u peněžního ústavu a nelze proto úspěšně realizovat žádnou  
z forem daňové exekuce. Neúspěšné je často i vymáhání soudním exekutorem. 

Oproti stavu k 31. 12. 2017 došlo ke snížení nedaňových pohledávek na úseku správy 
bytového fondu o cca 1,1 mil. Kč. Ve srovnání se stavem k 31. 12. 2011 došlo ke snížení  
o cca 11,4 mil. Kč, v případě veškerých ostatních (nedaňových) pohledávek o cca 13,8 mil. 
Kč. 

 
V příloze č. 2 je předložena Grafická část, která popisuje vývoj vybraných ukazatelů 
hospodaření města. 
 
 

VIII. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 
  STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN ZA R. 2018 

 
V příloze č. 3 jsou podklady pro schválení účetní závěrky. V prvé řadě se jedná o Zprávu 
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 statutárního města Děčín. Ze zprávy 
vyplývá, že při provádění přezkoumání nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by vedly 
k domněnce, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) 
ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření. Při přezkoumání hospodaření 
nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Nebyla zjištěna ani rizika, která by mohla mít 
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.  
 
Dále je předložena účetní závěrka statutárního města Děčín sestavená   
k 31. 12. 2018 včetně všech příloh v souladu s vyhláškou o požadavcích na schvalování 
účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. 
 
Součástí podkladů je i Souhrnné zhodnocení výsledku finančních kontrol zajišťovaných 
statutárním městem Děčín a přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční 
kontroly za rok 2018. Ze zprávy vyplývá, že zavedený vnitřní kontrolní systém statutárního 
města Děčín je přiměřený, dostatečně účinný, reaguje na změny ekonomických, legislativních, 
provozních a jiných podmínek a zajišťuje podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon 
veřejné správy s ohledem na předcházení či minimalizaci možných rizik.  
 
Závěrem je předložena Inventarizační zpráva ÚIK o provedení inventarizace majetku  
a závazků města Děčín za rok 2018. Ze zprávy vyplývá, že inventarizační rozdíly nebyly 
zjištěny.  
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Tabulka č. 1

(v tis. Kč)
% plnění

k upravenému

rozpočtu

Provozní příjmy 904 924 838 913 973 895 1 004 304 103,1 99 380
z toho:
         daňové příjmy 742 010 769 190 788 802 809 888 102,7 67 878
         nedaňové příjmy 37 205 22 426 28 821 38 088 132,2 883
         dotace 125 709 47 297 156 272 156 328 100,0 30 619
Kapitálové příjmy 25 367 3 000 46 008 46 488 101,0 21 121
z toho:
         příjmy z prodeje majetku 25 367 3 000 7 893 8 373 -16 994
         investiční transfery x x 38 115 38 115 100,0 38 115
PŘÍJMY CELKEM 930 291 841 913 1 019 903 1 050 792 103,0 120 501
Provozní výdaje 760 229 758 776 941 171 848 208 90,1 87 979
Kapitálové výdaje 92 005 203 550 297 680 183 168 61,5 91 163
z toho:
         strojní akce 9 993 18 905 28 782 17 863 62,1 7 870
         rozestavěné akce 21 150 74 121 43 534 42 856 98,4 21 706
         zahajované akce 57 092 97 465 173 408 119 960 69,2 62 868
         rezerva aj. 1 067 4 345 43 227 0 0,0 -1 067
         účelové investiční dotace 0 7 000 6 966 749 10,8 749
         výkupy nemovitostí 2 703 1 714 1 763 1 740 98,7 -963
VÝDAJE CELKEM 852 234 962 326 1 238 851 1 031 376 83,3 179 142
FINANCOVÁNÍ , tj.
rozdíl mezi příjmy a výdaji -78 057 120 413 218 948 -19 416 -8,9 58 641

Provozní příjmy 1 004 304
Provozní výdaje 848 208
Provozní saldo 156 096

Rozdíl      
2018-2017

106,1

Rekapitulace 

Ukazatel Schválený rozpočet 

na rok 2018

příjmů, výdajů a financování k 31.12.2018

Skutečnost k 
31.12.2017

Upravený 

rozpočet                              

k 31.12.2018

Skutečnost k 
31.12.2018
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Tabulka č. 2

v Kč
Poskytovatel Položka ÚZ Text Poskytnuto Čerpáno Vratka

1
JOB ASISTENT, s.r.o. 
Teplice 2324 Zpět k jistotám - příspěvek na mzdové náklady 95 010,45 95 010,45 0,00

2
Podpůrný a garanční 
rolnický a lesnický fond Finanční podpora pojištění lesních porostů 64 233,00 64 233,00 0,00

3 MAS Labské skály Místní akční plán I. 107 236,73 107 236,73 0,00
4 MAS Labské skály Místní akční plán II. 540 288,00 284 679,00 0,00 255 000,00

Celkem 806 768,18 95 010,45 0,00 0,00
5 VPS 4111 98008 Účelová dotace spojená s volbou prezidenta ČR 1 579 000,00 1 429 507,53 149 492,47
6 VPS 98187 Volby do zastupitelstev obcí 1 665 000,00 1 447 490,98 217 509,02

Celkem 3 244 000,00 2 876 998,51 367 001,49 ,00
7 SFDI 4113 91252 Oprava lávek DC-007P, DC-015P, DC-016P a svahu u cyklostezky pod zámkem 194 290,33 194 290,33 0,00

194 290,33 194 290,33 ,00 ,00
8 MPSV 4116 13013,13101 Úřad práce 8 504 863,00 8 504 863,00 0,00
9 MPSV 13010 Výkon pěstounské péče 252 000,00 159 156,00 0,00 92 844,00

10 MŠMT 33063 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 13 134 314,40 13 134 314,40 0,00
11 MPSV 13013 Efektivní strategické řízení veř. správy v dopravě a mobilitě města Děčín 1 047 375,00 25 000,00 0,00 1 022 375,00
12 MPSV 13013 Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce 736 868,49 361 407,84 0,00 376 000,00
13 Úřad vlády 4359 D-centrum - patologické hráčství 131 000,00 131 000,00 0,00
14 Úřad vlády 4359 Zabezpečení provozu K-centra (Úřad vlády) 193 000,00 193 000,00 0,00
15 MPSV 13011 Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí 11 533 500,00 11 394 629,53 138 870,47
16 MPSV 13013 Koordinátor terénní práce v Děčíně 439 677,81 284 770,00 0,00 154 907,81
17 MMR 17015-16 Úpravy zbrojnice H. Žleb 30 492,00 30 492,00 0,00
18 MZ 35063 Zabezpečení provozu K-centra (MZ) 100 000,00 100 000,00 0,00
19 MK 34070 Rozvoj čtenářství a vzdělávání v Městské knihovně Děčín 54 000,00 54 000,00 0,00
20 MPSV 13013 Asistent prevence kriminality 1 822 785,18 2 313 227,00 0,00 1 385 000,00
21 MMR 17051 Šlechtické poklady - sběratelské radosti v Sasku a Čechách Cíl 3 97 146,59 97 146,59 0,00
22 MPSV 13013 Prostupné zaměstnávání v SMS 1 380 915,06 3 272 215,26 0,00 1 815 000,00
23 MPSV 13013 Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím působení domovníků 76 803,92 409 002,45 0,00 147 000,00
24 MK 34002 Obnova ovčího můstku 100 000,00 100 000,00 0,00
25 MŠMT 33063 Inkluze do škol 12 520 174,22 10 405 513,00 0,00 2 073 000,00
26 MŽP 15065 Příspěvek zoologickým zahradám 494 730,00 494 730,00 0,00
27 MPSV 13015 Výkon sociální práce 3 102 872,00 3 102 872,00 0,00
28 Mze 29014 Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů 262 555,00 262 555,00 0,00
29 MV 14004 Dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů 159 816,00 159 816,00 0,00
30 MŠMT 33063 Škola pro všechny 5 213 499,34 1 756 511,64 0,00 3 456 000,00

31 Mze 29023
Podpora rodičů rodiny, ortetů a klonů jako zdrojů kvalifikovaného reprodukčního 
materiálu 21 000,00 21 000,00 0,00

Celkem 61 409 388,01 56 767 221,71 138 870,47 10 522 126,81
32 KÚ ÚK 4122 400 Zabezpečení lékařské pohotovostní služby 2 160 000,00 2 033 608,02 126 391,98

33 KÚ ÚK 13013
Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského 

výběžku - CESTA 80 400,00 80 400,00 0,00

Finanční vypořádání přijatých dotací v roce 2018

Převod do r. 
2019
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Poskytovatel Položka ÚZ Text Poskytnuto Čerpáno Vratka Převod do r. 
2019

34 KÚ ÚK 13305 Podpora sociálních služeb 35 847 100,00 35 847 100,00 0,00
35 KÚ ÚK 13013 Podpora sociálních služeb POSOSUK 2 1 560 500,00 1 560 500,00 0,00
36 KÚ ÚK 311 Dotace na zajištění regionálních funkcí knihoven 1 530 000,00 1 530 000,00 0,00
37 KÚ ÚK 222 Noc snů 70 000,00 70 000,00 0,00
38 KÚ ÚK 102 Restaurování čajového pavilonu na Zámku Děčín 250 000,00 250 000,00 0,00
39 KÚ ÚK 95 Dotace na projekt "Kdo si tančí, nezlobí" 30 000,00 30 000,00 0,00
40 KÚ ÚK 92 Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji 31 700,00 31 700,00 0,00
41 KÚ ÚK 96 Volný čas 2018 50 000,00 50 000,00 0,00
42 KÚ ÚK 235 Podpora mládeže 2018 110 000,00 110 000,00 0,00
43 KÚ ÚK 222 Městské slavnosti Děčín 2018 200 000,00 200 000,00 0,00
44 KÚ ÚK 28 Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů 73 100,00 73 100,00 0,00
45 KÚ ÚK 194 Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky 2019 344 185,00 344 185,00 0,00
46 KÚ ÚK 193 Podpora ÚK na sociální služby 2019 - malý dotační program 646 262,00 646 262,00 0,00
47 KÚ ÚK 222 Projekt "Zažijme to spolu" 199 000,00 199 000,00 0,00

Celkem 43 182 247,00 43 055 855,02 126 391,98 ,00
Provozní transfery celkem 65 654 446,52 59 933 521,00 505 871,96 10 522 126,81

48 SFDI 4213 91628 Rekonstrukce lávky přes východní nádraží 31 356 000,00 31 356 000,00 0,00
49 SFŽP 90992 Poskytnutí podpory na "Ekoautomobil" 50 000,00 50 000,00 0,00

Celkem 31 406 000,00 31 406 000,00 ,00 ,00
50 MMR 4216 17968,69 Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. č.p. 1916/2a 5 925 242,95 5 925 242,95 0,00
51 MK 34544 Upgrade AKS Clavius na systém Tritius v Městské knihovně Děčín 620 000,00 620 000,00 0,00
52 MŠMT 33500 ZŠ a MŠ Na Pěšině - schodolez 164 076,00 164 076,00 0,00

6 709 318,95 6 709 318,95 ,00 ,00
Kapitálové transfery celkem 81 297 565,95 81 171 173,97 126 391,98 ,00
Dotace celkem 146 952 012,47 141 104 694,97 632 263,94 10 522 126,81

Pozn.: u modře označených vratek se jedná o zůstatky dotací, které se převádějí k čerpání do dalších let
u žlutě označeného čerpání dotací se jedná o finanční prostředky vč. minulých let

Rekapitulace:

Poskytnuto 146 952 012,47
Čerpáno 141 104 694,97
Rozdíl: 5 847 317,50

Z toho:
vratky 632 263,94
převody do r. 2019 10 522 126,81

11 154 390,75
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Tabulka č. 3

(v tis. Kč)
% plnění

Zodp. k upravenému

odbor rozpočtu

742 010 769 190 788 802 809 888 102,7

OE 329 010 328 000 341 587 350 775 102,7
1111 156 031 161 000 165 000 177 376 107,5

1112 4 948 4 000 4 000 3 955 98,9

1113 13 844 13 000 14 000 15 626 111,6

1121 147 399 150 000 150 000 143 479 95,7

1122 daň z příjmů právnických osob za město 6 788 x 8 587 10 339 120,4

OE 298 959 345 000 351 025 353 136 100,6
1211 298 959 345 000 351 025 353 136 100,6

27 926 26 190 26 190 26 969 103,0
1334 OZP 22 35 35 2 5,7

1335 OZP poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 4 5 5 22 440,0

1340 OE 21 410 21 500 21 500 21 365 99,4

1341 OE 1 381 1 300 1 300 1 371 105,5

1342 OE 541 400 400 647 161,8

1343 OSC 2 870 1 500 1 500 1 707 113,8

1345 OE 307 250 250 326 130,4

1353 OSC 1 401 1 200 1 200 1 529 127,4

1359 ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené -10 x x x x

OE 15 201 13 000 13 000 15 848 121,9
1361 15 201 13 000 13 000 15 848 121,9

OE 42 346 30 000 30 000 35 107 117,0
1381 daň z hazardních her 35 146 30 000 30 000 35 102 117,0

1382 zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 927 x x 3 x

1383 zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 6 273 x x 2 x

OE 28 568 27 000 27 000 28 053 103,9
1511 28 568 27 000 27 000 28 053 103,9

37 205 22 426 28 821 38 088 132,2

14 663 14 226 14 226 15 645 110,0
1014 2111 OZP 606 380 380 761 200,3

2143 2111 OPO inzerce 117 120 120 134 111,7

2219 2111 MP 4 767 4 900 4 900 4 052 82,7

2219 2111 OPO 1 708 2 000 2 000 1 852 92,6

2229 2111 OMH ostatní záležitosti v silniční dopravě - odklizení a likvidace vraků 3 x x 1 x

3319 2111 OŠK 326 100 100 213 213,0

3319 2111 OŠK reklama ČEZ, a. s. x x x 36 x

Schválený 

rozpočet na rok 

2018

Skutečnost k 

31.12.2018

Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů

daň z příjmů fyzických osob placená plátci
daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
daň z příjmů právnických osob 

Skutečnost k 

31.12.2017

Třída 1 - daňové příjmy

Upravený 

rozpočet k 

31.12.2018

Provozní příjmy

správní poplatky

Majetkové daně

komunikace - parkovací automaty

Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her

daň z nemovitých věcí
Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmy z vlastní činnosti 

veterinární péče - služby útulku

komunikace - parkovací karty

Městský rezervační systém

Paragraf Položka

Správní poplatky

Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
daň z přidané hodnoty

Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

poplatky za komunální odpad
poplatek ze psů
poplatek za rekreační pobyt
poplatek za užívání veřejného prostranství
poplatek z ubytovací kapacity

odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF

příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti
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% plnění

Zodp. k upravenému

odbor rozpočtu

Schválený 

rozpočet na rok 

2018

Skutečnost k 

31.12.2018

Skutečnost k 

31.12.2017

Upravený 

rozpočet k 

31.12.2018
Paragraf Položka

3612 2111 OMH 51 50 50 49 98,0

3613 2111 OMH 177 90 90 195 216,7

3632 2111 OMH 1 006 1 006 1 006 1 185 117,8

3635 2111 OSÚ platby za 8. změnu územního plánu města Děčín 3 x x x x

3639 2111 OPO/OMH 91 40 40 82 205,0

3639 2111 SMS 121 100 100 160 160,0

3639 2111 OE 6 6 6 6 100,0

3725 2111 OMH 4 231 3 844 3 844 4 829 125,6

6171 2111 OPO 576 510 510 709 139,0

2143 2112 OPO prodej reklamních předmětů, příjmy z prodeje zboží 294 630 630 748 118,7

3639 2119 OMH 580 450 450 633 140,7

3 168 2 785 2 785 2 798 100,5
3639 2131 OMH 2 151 1 800 1 800 1 815 100,8

2144 2132 OKD ostatní služby - pronájem majetku pro reklamní účely 222 209 209 233 111,5

2232 2132 OKD 1 1 1 1 100,0

3612 2132 OMH 67 80 80 54 67,5

3613 2132 OMH/OPO 211 200 200 130 65,0

3632 2132 OMH 456 455 455 456 100,2

6171 2132 OPO 60 40 40 109 272,5

OE 1 187 10 10 1 521 15 210,0
6310 2141 23 10 10 230 2 300,0

6310 2142 příjmy z podílů na zisku a dividend 1 159 x x 1 204 x
6171 2143 kurzové rozdíly v příjmech 5 x x 87 x

7 683 4 405 6 147 9 286 151,1
2169 2212 OSU,OSČ ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách 136 x x 96 x
2299 2212 OSC ostatní záležitosti v dopravě 3 974 3 000 3 000 4 708 156,9

2212 smluvní pokuty 338 x x 149 x
3769 2212 OZP ostatní správa v ochraně životního prostředí 209 5 5 24 480,0

5311 2212 MP bezpečnost a veřejný pořádek 1 132 1 100 1 100 1 446 131,5

6171 2212 OSC činnost místní správy 472 300 300 413 137,7

3113 2229 OŠK ostatní přijaté vratky transferů - ZŠ Míru x x 730 730 x
3314 2229 OŠK ostatní přijaté vratky transferů - Městská knihovna x x 10 10 100,0

3319 2229 OŠK kultura - ostatní přijaté vratky transferů 1 x x x x
3321 2229 OŠK 1 174 x 1 002 1 599 x
3412 2229 OMH Sportovní hala ul. Práce 163 x x x x
3419 2229 OŠK ostatní přijaté vratky transferů - podpora sportovních akcí x x x 50 x
4171 2229 OSV x x x 4 x
4179 2229 OSV 24 x x 15 x
4185 2229 OSV 9 x x x x
4189 2229 OSV 3 x x 2 x
4339 2229 OSV x x x 35 x
4345 2229 OSV 26 x x x x
4359 2229 OSV vratky dotací OSV 22 x x 5 x

10 504 1 000 5 653 8 838 156,3

ostatní přijaté vratky transferů - vratka dotace Zámek Děčín, p.o.

ostatní přijaté vratky transferů - ostatní dávky sociální pomoci
ostatní přijaté vratky transferů - příspěvek na provoz motorového vozidla

komunální služby - věcná břemena

komunální služby a územ. rozvoj jinde nezař.-vstupné z veřejných WC aj.
úhrada služeb pro cizí subjekty aj.
komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - odstranění stavby
využívání a zneškodňování komunálních odpadů - služby EKOKOM aj.
činnost místní správy - kopírování, služby, Tolštejn

pohřebnictví - služby

nájem bytů - služby
nebytové hospodářství - služby

Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy

činnost místní správy
Příjmy z finančního majetku

Příjmy z pronájmu majetku
komunální služby - pronájem pozemků

provoz vnitrozemské plavby
bytové hospodářství
nebytové hospodářství - nebytové prostory

příjmy z finančních operací - úroky

Přijaté sankční platby a vratky transferů

ostatní přijaté vratky transferů - péče o osobu blízkou

ostatní přijaté vratky transferů - dotace CSS Děčín, p.o.

ostatní přijaté vratky transferů - příspěvek na živobytí

ostatní přijaté vratky transferů - MC Bělásek

pohřebnictví - kaple
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% plnění

Zodp. k upravenému

odbor rozpočtu

Schválený 

rozpočet na rok 

2018

Skutečnost k 

31.12.2018

Skutečnost k 

31.12.2017

Upravený 

rozpočet k 

31.12.2018
Paragraf Položka

2321 615 x 832 1 301 156,4

2322 1 133 x 332 1 029 309,9

2324 4 561 500 1 307 2 711 207,4

2328 neidentifikované příjmy 4 x x 4 x
2329 4 191 500 3 182 3 793 119,2

OE 125 709 47 297 156 272 156 328 100,0

125 709 47 297 156 272 156 328 100,0
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR 1 590 0 3 244 3 244 100,0

Volba prezidenta republiky ČR 30 x 1 579 1 579 100,0

Dotace spojené s volbami do Parlamentu ČR 1 560 x x x x
Volby do zastupitelstev obcí x x 1 665 1 665 100,0

4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem         44 950 47 297 48 243 48 243 100,0

4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů x x 194 194 100,0

Oprava lávek DC-007P, DC-015P, DC-016P a svahu u cyklostezky pod zámkem x x 194 194 100,0

4116 50 510 x 61 409 61 410 100,0

Úřad práce 8 093 x 8 506 8 505 100,0

Výkon pěstounské péče 1 152 x 252 252 100,0

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 10 796 x 13 133 13 134 100,0

Dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře 251 x x x x
Efektivní strategické řízení veř. správy v dopravě a mobilitě města Děčín x x 1 047 1 047 100,0

Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce x x 736 737 100,1

D-centrum - patologické hráčství x x 131 131 100,0

Zabezpečení provozu K-centra (Úřad vlády) x x 193 193 100,0

Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí 9 727 x 11 533 11 534 100,0

Koordinátor terénní práce v Děčíně x 440 440 100,0

Úpravy zbrojnice H. Žleb x 31 30 96,8

Zabezpečení provozu K-centra (MZ) 100 x 100 100 100,0

Dotace na "Zabezpečení provozu Kontaktního a poradenského centra pro 

drogově závislé, poradny pro rodiče" (Úřad vlády)
193 x x x x

Dotace na projekt protidrogové politiky "Děčínské doléčovací centrum - 

patologické hráčství"
131 x x x x

Rozvoj čtenářství a vzdělávání v Městské knihovně Děčín 15 x 54 54 100,0

Asistent prevence kriminality 2 477 x 1 823 1 823 100,0

Šlechtické poklady - sběratelské radosti v Sasku a Čechách Cíl 3 70 x 97 97 100,0

Dotace na úhradu zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu 

melioračních a zpevňujících dřevin
126 x x x x

Prostupné zaměstnávání v SMS 3 800 x 1 381 1 381 100,0

Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím působení domovníků x 77 77 100,0

Obnova ovčího můstku x 100 100 100,0

Inkluze do škol 8 786 x 12 520 12 520 100,0

Příspěvek zoologickým zahradám 558 x 495 495 100,0

Výkon sociální práce 2 814 x 3 103 3 103 100,0

přijaté pojistné náhrady
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

ostatní nedaňové příjmy j. n.
Třída 4 - přijaté dotace

Neinvestiční přijaté transfery

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

přijaté neinvestiční dary
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% plnění

Zodp. k upravenému

odbor rozpočtu

Schválený 

rozpočet na rok 

2018

Skutečnost k 

31.12.2018

Skutečnost k 

31.12.2017

Upravený 

rozpočet k 

31.12.2018
Paragraf Položka

Dotace na projekt "Inovace VT pro veřejnost v Městské knihovně Děčín" a 

"Inovace a doplnění VT pro veřejnost v pobočkách Městské knihovny Děčín"
258 x x x x

Příspěvek na obnovu kulturní památky - kaple Panny Marie Pomocné v Děčíně 220 x x x x

Dotace na obnovu nemovité kulturní památky - restaurace Pastýřská stěna čp. 

236, k.ú. Podmokly
200 x x x x

Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky 86 x x x x
Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů x 263 263 100,0

Dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů 157 x 160 160 100,0

Škola pro všechny x x 5 213 5 213 100,0

Podpora rodičů rodiny, ortetů a klonů jako zdrojů kvalifikovaného reprodukčního 
materiálu 21 x 21 21 100,0

Dotace na zlepšení kvality prostř. působení domovníků 479 x x x x
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 512 x x 55 x
4122 28 147 x 43 182 43 182 100,0

Zabezpečení lékařské pohotovostní služby 1 978 x 2 160 2 160 100,0

Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského 

výběžku - CESTA
346 x 80 80 100,0

Podpora sociálních služeb 20 340 x 35 847 35 847 100,0

Podpora sociálních služeb POSOSUK 2 573 x 1 561 1 561 100,0

Dotace na zajištění regionálních funkcí knihoven 1 520 x 1 530 1 530 100,0

Noc snů 60 x 70 70 100,0

Restaurování čajového pavilonu na Zámku Děčín 500 x 250 250 100,0

Dotace na "Terénní programy" 1 056 x x x x
Dotace na "Rozvoj dívčího sportu v Děčíně" 49 x x x x
Dotace na projekt "Kdo si tančí, nezlobí" x x 30 30 100,0

Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji 17 x 32 32 100,0

Volný čas 2018 100 x 50 50 100,0

Dotace na "Oprava vyhlídkového pavilonu Elbwarte - Labská stráž" 250 x x x x
Dotace na Sport 2017 31 x x x x
Podpora mládeže 2018 x x 110 110 100,0

Městské slavnosti Děčín 2018 100 x 200 200 100,0

Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů x x 73 73 100,0

Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky 338 x 344 344 100,0

Podpora ÚK na sociální služby 2018 - malý dotační program 729 x x x x
Podpora ÚK na sociální služby 2019 - malý dotační program x x 646 646 100,0

Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích ÚK 160 x x x x
Projekt "Zažijme to spolu" x x 199 199 100,0

PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM 904 924 838 913 973 895 1 004 304 103,1

Neinvestiční přijaté transfery od krajů
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Tabulka č. 4

(v tis. Kč)
% plnění

Zodp. k upravenému

odbor rozpočtu

Třída 3 - kapitálové příjmy 25 367 3 000 7 893 8 373 106,1

25 367 3 000 7 893 8 373 106,1

3639 3111 OMH prodej pozemků a ostatní 9 285 3 000 3 000 2 427 80,9

3612 3112 OMH prodej objektů 335 x x x x
3639 3112 OMH prodej ostatních nemovitých věcí 15 696 x 4 472 5 491 122,8

6171 3113 OPO prodej vozidel 51 x 406 440 108,4

2339 3202 OE prodej majetkových podílů Hydrolabe s.r.o. x x 15 15 100,0

Třída 4 - investiční dotace x x 38 115 38 115 100,0

4213 OE Investiční přijaté transfery ze státních fondů x x 31 406 31 406 100,0

Rekonstrukce lávky přes východní nádraží x x 31 356 31 356 100,0

Poskytnutí podpory na "Ekoautomobil" x x 50 50 100,0

4216 OE x x 6 709 6 709 100,0

Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. č.p. 1916/2a x x 5 925 5 925 100,0

Upgrade AKS Clavius na systém Tritius v Městské knihovně Děčín x x 620 620 100,0

ZŠ a MŠ Na Pěšině - schodolez x x 164 164 100,0

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 25 367 3 000 46 008 46 488 101,0

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Kapitálové příjmy

31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy

Par. Pol. Skutečnost k 

31.12.2017

Upravený 

rozpočet k 

31.12.2018

Schválený 

rozpočet na rok 

2018

Skutečnost k 

31.12.2018

64



Tabulka č. 5

v tis. Kč
Zodp. % plnění

Par. odbor k upravenému

rozpočtu

10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství OŽP 2 183 1 620 3 405 2 646 77,7

1014 1 103 1 100 2 192 1 444 65,9

1037 387 20 20 10 50,0

1039 693 500 1 193 1 192 99,9

Lesní úřad Děčín, p. o. 693 500 1 093 1 092 99,9

Akce PaR18 - Prořezání Sněžnické vyhlídky x 100 100 100,0

21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby 3 358 3 145 3 830 3 358 87,7

2141 OSČ 15 x 15 15 100,0

2143 3 343 3 145 3 815 3 343 87,6

propagační činnost, rozvojové záměry aj. OPO 1 087 2 000 1 974 1 815 91,9

infocentrum 1 856 745 1 441 1 308 90,8

osobní lodní doprava 400 400 400 220 55,0

22 - doprava 135 634 124 853 152 311 143 105 94,0

2212 71 937 58 000 81 091 72 690 89,6

OKD 31 457 30 000 33 866 33 733 99,6

OR 10 823 x 17 722 11 286 63,7

Velkoplošná oprava MK Dělnická, VO a nasvícený přechod OR 399 x x x x
Oprava MK Ovesná, vč. nových rozvodů sítě VO OR x x 1 485 1 485 100,0

Oprava lávek DC-007P, DC-015P, DC- 016P a svahu u cyklostezky OR x x 1 068 738 69,1

OKD 29 258 28 000 26 950 25 448 94,4

2219 MP 92 300 300 184 61,3

92 300 300 184 61,3

2221 OKD 728 600 600 323 53,8

728 600 600 323 53,8

2223 bezpečnost silničního provozu x 20 20 0 0,0

2229 2 567 3 556 3 556 3 465 97,4

OKD 12 20 20 0 0,0

OKD 1 999 2 500 2 500 2 487 99,5

OSČ 32 50 50 23 46,0

OKD 225 710 710 679 95,6

OKD 299 276 276 276 100,0

2232 OKD 710 800 800 499 62,4

477 520 520 327 62,9

233 280 280 172 61,4

2292 dopravní obslužnost OKD 59 600 61 577 65 944 65 944 100,0

56 514 61 577 61 412 61 412 100,0

3 086 x 2 847 2 847 100,0

x x 1 685 1 685 100,0

Provozní výdaje

ostatní zál. pozemních komunikací 

Schválený 

rozpočet na 

rok 2018

ostatní záležitosti v silniční dopravě 

kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících

ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče

celospolečenské funkce lesů
ostatní záležitosti lesního hospodářství

cestovní ruch

silnice
opravy a údržba MK, mostků, propustků
opravy a údržba MK, mostků, propustků

zimní údržba komunikací, čištění města

Upravený 

rozpočet k 

31.12.2018

kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS

vnitřní obchod

Skutečnost k 

31.12.2017

provoz parkovacích automatů
provoz veřejné silniční dopravy

oprava a údržba přístřešků MAD

odtahy autovraků
dopravní značení aj.
znalecké posudky, nájemné aj.
dopravní světelná signalizace
pohotovostní služby

provoz vnitrozemské plavby
přívoz Dolní Žleb

kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - doplatek za r. 2017

přístavní můstky

Skutečnost k 

31.12.2018
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Zodp. % plnění

Par. odbor k upravenému

rozpočtu

Schválený 

rozpočet na 

rok 2018

Upravený 

rozpočet k 

31.12.2018

Skutečnost k 

31.12.2017

Skutečnost k 

31.12.2018

23 - vodní hospodářství 3 027 5 330 6 232 4 677 75,0

2310 OKD 6 30 30 23 76,7

2321 1 911 2 000 2 906 2 904 99,9

OKD 734 2 000 1 120 1 118 99,8

OR 524 x x x x
Výměna dešťové kanalizace Maxičky  OR 653 x x x x
Oprava kanalizační přípojky - sportovní hala Maroldova 1279/2, Děčín I OR x x 625 625 100,0

Oprava dešťové kanalizace Maxičky OR x x 786 786 100,0

Oprava kanalizace Škrabky OR x x 375 375 100,0

2333 OKD 352 400 400 325 81,3

352 400 400 325 81,3

2341 758 2 900 2 896 1 425 49,2

nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení OKD 421 2 900 1 956 892 45,6

Odvedení dešťových vod p.p.č. 319, k.ú. Vilsnice OR 337 x x x x
Lesní úřad, p.o. EVL Chmelník - obnova tůní OMH x x x x x
EVL Chmelník - obnova vodních tůní OMH x x 203 159 78,3

EVL Chmelník - obnova vodních tůní OR x x 737 374 50,7

31, 32 - vzdělávání a školské služby 97 790 77 059 109 106 102 347 93,8

2 607 320 6 602 6 125 92,8

OŠK 95 183 76 739 102 504 96 222 93,9

3111 14 592 11 419 15 769 15 079 95,6

OŠK 4 70 70 5 7,1

OŠK 12 839 11 349 13 864 13 239 95,5

příspěvek MŠ - projekt Škola pro všechny x x 850 225 26,5

3 527 3 384 3 855 3 709 96,2

z toho projekt Škola pro všechny x x 205 60 29,3

2 984 2 667 3 289 3 132 95,2

z toho projekt Škola pro všechny x x 210 52 24,8

2 378 2 023 2 685 2 524 94,0

z toho projekt Škola pro všechny x x 210 50 23,8

3 950 3 275 4 035 3 874 96,0

z toho projekt Škola pro všechny x x 225 63 28,0

MŠ Rakovnická - oprava plotu OR 949 x x x x
MŠ Tylova - oprava střechy OR 800 x x x x
Oprava a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině, Děčín IX - Bynov OR x x 813 813 100,0

Oprava poruch stropu nad 1.PP a oprava odvodnění MŠ Krásný Studenec OR x x 1 022 1 022 100,0

3113 OŠK 79 989 62 338 87 319 81 625 93,5

82 100 100 63 63,0

79 304 62 238 85 488 79 831 93,4

příspěvek ZŠ - provoz 66 880 53 238 69 193 69 194 100,0

příspěvek ZŠ - projekt Inkluze do škol 12 424 9 000 9 885 8 756 88,6

příspěvek ZŠ - projekt Škola pro všechny 0 0 6 410 1 881 29,3

10 142 7 657 13 119 12 582 95,9

z toho  projekt Inkluze do škol 1 140 800 857 756 88,2

úpravy vodních toků, oprava břehů

odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
čištění odpadních vod

pitná voda 

Klostermannova

základní školy
provoz ZŠ
příspěvek ZŠ celkem:

provoz MŠ
příspěvek MŠ:

Májová

Riegrova

Liliová

příspěvky PO
mateřské školy

nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení

provoz školských zařízení a jiné

Školní

úpravy drobných vodních toků

čištění odpadních vod - oprava dešťové kanalizace ul. U Kotelny
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Zodp. % plnění

Par. odbor k upravenému

rozpočtu

Schválený 

rozpočet na 

rok 2018

Upravený 

rozpočet k 

31.12.2018

Skutečnost k 

31.12.2017

Skutečnost k 

31.12.2018

projekt Škola pro všechny x x 600 164 27,3

5 599 4 700 5 754 5 244 91,1

z toho projekt Inkluze do škol 1 123 800 833 733 88,0

projekt Škola pro všechny x x 570 161 28,2

6 109 4 271 6 336 5 829 92,0

z toho projekt Inkluze do škol 1 103 800 925 825 89,2

projekt Škola pro všechny x x 570 162 28,4

8 032 6 794 8 508 7 995 94,0

z toho projekt Inkluze do škol 1 014 800 898 797 88,8

projekt Škola pro všechny x x 600 189 31,5

8 030 6 127 7 760 7 240 93,3

z toho projekt Inkluze do škol 1 183 800 840 739 88,0

projekt Škola pro všechny x x 600 180 30,0

6 041 4 056 5 504 4 970 90,3

z toho projekt Inkluze do škol 1 099 800 952 851 89,4

projekt Škola pro všechny x x 590 156 26,4

4 770 3 225 4 520 4 015 88,8

z toho projekt Inkluze do škol 1 143 800 875 774 88,5

projekt Škola pro všechny x x 570 166 29,1

5 924 5 474 7 081 6 566 92,7

z toho projekt Inkluze do škol 1 035 800 839 738 88,0

projekt Škola pro všechny x x 570 158 27,7

8 398 7 150 9 841 9 332 94,8

z toho projekt Inkluze do škol 1 113 800 952 851 89,4

projekt Škola pro všechny x x 600 191 31,8

8 672 6 930 9 671 9 146 94,6

z toho projekt Inkluze do škol 1 330 1 000 1 047 926 88,4

projekt Škola pro všechny x x 570 165 28,9

7 587 5 854 7 394 6 912 93,5

z toho projekt Inkluze do škol 1 141 800 867 766 88,4

projekt Škola pro všechny x x 570 189 33,2

ZŠ Vojanova - oprava zpevněné plochy před vchodem OR 603 x x x x
Oprava střechy staré budovy ZŠ Míru 152, DC 32 OR x x 1 731 1 731 100,0

3119 ostatní záležitosti základního vzdělávání 119 100 467 128 27,4

Inkluze do škol - školení, cestovné aj. OR 119 100 467 128 27,4

3141 OŠK 3 040 3 152 3 152 3 152 100,0

3 040 3 152 3 152 3 152 100,0

1 200 1 250 1 250 1 250 100,0

1 840 1 902 1 902 1 902 100,0

3143 školní družiny a kluby OR x x 2 339 2 303 98,5

x x 2 339 2 303 98,5

3294 zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků OŠK 50 50 50 50 100,0

50 50 50 50 100,0

Sládkova 

pedagogické centrum

školní stravování
příspěvek ŠJ:

Jungmannova

Vojanova 

Odvlhčení, opravy vnitřních povrchů a oprava zpevněných ploch ŠD Klostermannova 
869/74, Děčín IV

Březová

Míru 

Dr. Miroslava Tyrše

Na Stráni

Na Pěšině

Máchovo nám.

Kosmonautů

Komenského 

Kamenická
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Zodp. % plnění

Par. odbor k upravenému

rozpočtu

Schválený 

rozpočet na 

rok 2018

Upravený 

rozpočet k 

31.12.2018

Skutečnost k 

31.12.2017

Skutečnost k 

31.12.2018

3299 ostatní záležitosti vzdělávání OŠK x x 10 10 100,0

33 - kultura, církve a sdělovací prostředky 53 681 49 564 62 707 60 791 96,9

3311 divadelní činnost OŠK 10 811 11 000 13 165 13 165 100,0

10 811 11 000 13 165 13 165 100,0

3314 činnosti knihovnické OŠK 19 572 18 000 19 584 19 584 100,0

19 572 18 000 19 584 19 584 100,0

z toho: dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí 1 520 x 1 530 1 530 100,0

             na vybavení nové pobočky Tržní ul. 1 061 x x x x
3319 ostatní záležitosti kultury OŠK 3 812 5 154 4 367 4 320 98,9

3 684 5 024 4 237 4 216 99,5

kulturní akce (městské slavnosti, MHF, letní kino, aj.) 2 179 3 354 2 510 2 489 99,2

dotace subjektům v obl. kultury 1 505 1 670 1 727 1 727 100,0

78 80 80 79 98,8

50 50 50 25 50,0

3321 činnosti památkových ústavů, hradů a zámků 15 265 14 010 15 400 15 400 100,0

OŠK 14 585 14 010 15 400 15 400 100,0

1 440 1 030 1 030 1 030 100,0

OMH 680 x x x x
3322 3 913 1 400 10 191 8 322 81,7

OŠK 676 400 400 392 98,0

OMH 57 1 000 985 411 41,7

Oprava vyhlídkového pavilonu Elbwarte - Labská stráž OR 1 501 x x x x
OR 1 679 x 3 327 3 273 98,4

OR x x 4 245 3 522 83,0

Obnova Ovčího můstku OR x x 734 724 98,6

Akce PaR18 - Obnova kašny na Masarykově náměstí OMH x x 500 0 0,0

3326 pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., národ. a histor. podvědomí OR 308 x x x x
Dokončení obnovy Kaple Panny Marie Pomocné v Děčíně 308 x x x x

34 - tělovýchova a zájmová činnost 51 829 50 930 65 730 61 546 93,6

3412 35 246 33 260 40 782 39 781 97,5

OŠK 16 896 16 760 20 907 20 907 100,0

OMH 6 700 7 050 7 050 7 050 100,0

OMH 100 380 380 380 100,0

OMH 410 970 870 531 61,0

OMH 1 900 1 900 1 900 1 900 100,0

OMH 3 866 5 000 4 644 4 034 86,9

Sportovní hala Maroldova - oprava kanalizace x 1 200 0 0 x
Vrt DC 1 - zjednání nápravy havarijního stavu OR 5 374 x 4 787 4 775 99,7

PD - výměna střešního pláště zimního stadionu OMH x x 244 204 83,6

3419 ostatní tělovýchovná činnost OŠK 9 334 10 560 10 501 10 326 98,3

3421 7 134 6 900 12 855 11 131 86,6

OŠK 5 379 4 900 8 972 8 972 100,0

dětské koutky, pískoviště aj. OKD 1 755 2 000 2 200 2 065 93,9

Akce PaR18 - Dětské dopravní hřiště OKD x x 500 94 18,8

Městské divadlo Děčín, p. o.

Městská knihovna Děčín, p. o.

ostatní kulturní činnost

kronika

Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor A

rezervační systém

Zámek Děčín, p. o.
z toho - Zámek Děčín, p. o. - projekt Cíl 3

zachování a obnova kulturních památek

Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor D3

využití volného času dětí a mládeže
Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.

sportovní zařízení v majetku obce
Děčínská sportovní, p. o.
Zimní stadion - dotace na provoz
Fotbalový stadion ul. Práce a Sportovní areál Máchovka - dotace na provoz
Sportovní hala ul. Práce - dotace, mandátní odměna aj.
Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz

Zámek Děčín - oprava střechy

obnova kulturních památek
obnova kulturních památek

opravy sport. zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj.
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Par. odbor k upravenému
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Schválený 

rozpočet na 

rok 2018

Upravený 

rozpočet k 
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31.12.2017

Skutečnost k 

31.12.2018

Oprava střechy budovy DDM Děčín, Divišova 217/8, Děčín IV OR x x 1 183 0 0,0

3429 115 210 1 592 308 19,3

ostatní zájmová činnost a rekreace TAJ-PAP 115 210 360 204 56,7

Akce PaR18 - Houpačky pro radost OKD x x 32 0 0,0

Akce PaR18 - Zatraktivnění jihozápadního Děčína OKD x x 500 104 20,8

Akce PaR18 - Odtrhněme děti od tabletů a vyvětrejme je na čerstvém vzduchu OR x x 200 0 0,0

Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březinách OKD x x 500 0 0,0

35 - zdravotnictví OSV 2 831 1 022 3 202 2 681 83,7

3512 495 522 522 504 96,6

3513 2 286 500 2 660 2 157 81,1

3522 Ostatní nemocnice 40 x 20 20 100,0

3599 ostatní činnost ve zdravotnictví 10 x x x x
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj 38 748 74 771 76 017 48 721 64,1

3612 OMH 3 25 25 0 0,0

3 25 25 0 0,0

3631 OKD 10 941 13 400 13 400 11 541 86,1

7 138 8 000 8 000 7 508 93,9

3 803 5 400 5 400 4 033 74,7

3632 4 193 5 210 5 112 4 588 89,7

OMH 217 330 430 303 70,5

OMH 1 543 1 640 1 020 710 69,6

OKD 2 433 3 240 3 240 3 216 99,3

Opěrná zeď na p.p.č. 2/1, k.ú. Podmokly OR x x 422 359 85,1

3635 2 030 9 406 6 715 942 14,0

OSU 1 283 2 206 1 570 129 8,2

OR 747 7 200 5 145 813 15,8

z toho: dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí
x x 3 471 0 0,0

3639 21 581 46 730 50 765 31 650 62,3

OKD 120 130 130 53 40,8

OKD 99 110 110 72 65,5

OMH 362 210 295 241 81,7

daň z nabytí nemovitých věcí aj. OMH 11 50 50 11 22,0

projektové dokumentace, rozpočty, studie aj. OMH 479 1 500 2 507 1 763 70,3

opravy majetku ve výpůjčce PO OMH 1 063 26 500 0 0 x
v tom: jmenovité akce nad 500 tis. Kč x 16 500 0 0 x
opravy majetku ve výpůjčce PO - akce do 500 tis. Kč OMH x x 776 304 39,2

opravy majetku ve výpůjčce PO - jmenovité akce nad 500 tis. Kč OMH x x 6 129 0 0,0

OMH 2 648 4 000 3 114 2 317 74,4

provoz WC OPO 546 670 670 532 79,4

funkce energetika OPO 167 90 140 139 99,3

SMS 13 156 13 450 29 558 20 182 68,3
1 985 2 000 2 150 2 083 96,9

ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - provoz 14 920 1 924 802 41,7

Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín 
(SUMP)

úhrady za el. energii
opravy veřejného osvětlení včetně PD

pohřby bez pozůstalých 
provoz hřbitovů

územní plánování

ostatní zájmová činnost a rekreace

Stomatologická péče
Lékařská služba první pomoci

bytové hospodářství
vratky přeplatků KC, cen za VB, a jiné

veřejné osvětlení

údržba zeleně na hřbitovech

pohřebnictví

ostatní majetek (opravy a údržba, provoz, úhrady el. en.)

Středisko městských služeb Děčín
provoz

pořízení a změny ÚP a ÚAP
ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)

komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
ekologické WC
provoz tržnice vč. nájemného
geoplány, výpisy, znalecké posudky
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31.12.2018

Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - provoz x 203 670 294 43,9

8 320 3 630 11 397 10 965 96,2

ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - platy 37 4 000 6 763 1 711 25,3

Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - platy x 72 242 54 22,3

2 787 1 240 3 884 3 685 94,9

ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - odvody 13 1 360 2 404 575 23,9

Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - odvody x 25 124 13 10,5

OSU 9 20 20 5 25,0

Demolice objektu č.p. 630 v k.ú. Podmokly, Teplická ul. OR 1 277 x x x x
Odvlhčení obj. restaurace Pastýřská stěna OR 0 x 47 47 100,0

Oprava a výměna oken restaurace Pastýřská stěna OR 1 308 x x x x
Oprava havarijního stavu opěrné zdi Prostřední Žleb OR x x 7 208 5 973 82,9

Oprava části SD Střelnice čp. 691, Děčín I OR 336 x x x x
Veřejná sbírka - obec Prameny OE x x 11 11 100,0

37 - ochrana životního prostředí 83 251 91 270 92 237 88 510 96,0

3719 OŽP x x 162 0 0,0

3721 OKD 1 151 1 650 1 650 1 258 76,2

3722 OKD 24 687 25 000 25 000 24 956 99,8

3723 OKD 6 300 7 000 7 000 6 622 94,6

3725 OKD 16 630 17 000 17 000 16 744 98,5

3729 986 1 500 1 000 588 58,8

OKD 252 300 380 340 89,5

OKD 734 1 200 620 248 40,0

3733 monitoring půdy a podzemní vody OŽP 1 20 20 0 0,0

3741 OŽP 15 244 15 000 16 252 16 252 100,0

15 244 15 000 16 252 16 252 100,0

3742 2 161 1 900 3 953 3 647 92,3

OŽP 1 484 1 700 1 700 1 424 83,8

OMH 178 200 1 243 1 213 97,6

Zabezpečení pískovcových objektů na Via ferratě OR x x 1 010 1 010 100,0

Odstranění havarijního masívu na pozemcích p.č. 564 a 565, k.ú. Podmokly OR 305 x x x x
Děčín - skalní svah u Via Ferraty OR 194 x x x x

3745 OKD 16 048 21 900 19 900 18 352 92,2

15 328 20 800 18 600 17 654 94,9

720 1 100 1 100 698 63,5

Akce PaR18 - Březiny - záchrana lípy x x 200 0 0,0

3749 OKD 43 250 250 60 24,0

3769 ostatní správa v ochraně životního prostředí OŽP x 50 50 31 62,0

54 457 33 439 78 005 65 058 83,4

4329 OSV 153 292 232 139 59,9

4339 OSV 626 477 7 307 497 6,8

300 300 300 300 100,0

projekt Koordinátor terénní práce v Děčíně x 177 473 133 28,1

platy

sběr a svoz ostatních odpadů
využívání a zneškodňování kom. odpadů
ostatní nakládání s odpady

jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob
provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.)

ochrana druhů a stanovišť

odvody  SP a ZP

znalecké posudky, studie

sběr a svoz nebezpečných odpadů
sběr a svoz komunálních odpadů

Zapojení poplatků za znečišťování ŽP

údržba veřejných prostranství aj.

ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

43 - sociální služby 
sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Zoologická zahrada Děčín, p. o.
chráněné části přírody
v tom: monitoring skal 
           údržba skal

péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
údržba zeleně

ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
miniškolka                                                                                        
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výkon pěstounské péče 326 x 6 534 64 1,0

4345 50 459 28 280 66 007 60 102 91,1

OSV 50 459 28 280 60 102 60 102 100,0

OSV - zapojení darů na sociální účely OSV 0 3 739 0 0,0

Sanace suterénu doléčovacího centra OR x x 2 166 0 0,0

4349 OSV 97 120 69 51 73,9

97 120 69 51 73,9

4359 OSV 3 119 4 260 4 380 4 264 97,4

3 030 4 000 4 120 4 100 99,5

89 260 260 164 63,1

4399 OSV 3 10 10 5 50,0

nákup tiskopisů na recepty na omamné látky 3 10 10 5 50,0

52 - civilní připravenost na krizové stavy KŘ 292 370 370 320 86,5

5212 83 100 190 171 90,0

5272 103 70 70 69 98,6

5273 105 100 100 79 79,0

5279 1 100 10 1 10,0

53 - bezpečnost a veřejný pořádek MP 35 378 44 025 43 958 40 470 92,1

5311 35 378 44 025 43 958 40 470 92,1

2 632 3 800 3 733 3 272 87,7

24 445 30 019 30 019 27 767 92,5

8 301 10 206 10 206 9 431 92,4

55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém 5 054 4 785 5 118 4 774 93,3

5512 5 054 4 785 5 118 4 774 93,3

JSDH 3 324 3 735 3 895 3 586 92,1

1 782 1 892 2 034 1 921 94,4

1 323 1 530 1 530 1 394 91,1

200 243 243 226 93,0

19 70 88 45 51,1

OMH 423 1 050 149 115 77,2

Zateplení a oprava fasády obj. Spojenců 159, Děčín XXXII - II. etapa OR 540 x x x x
Výměna oplocení pozemku hasičské zbrojnice, Děčín - Staré Město OR 443 x x x x
Oprava střechy HZ Křešice čp. 231, Děčín XXXI OR 324 x x x x
Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. č.p. 1916/2a OR x x 22 21 95,5

Stavební úpravy hasičské zbrojnice SDH Křešice č.p. 231, Děčín XXXI - Křešice OR x x 1 052 1 052 100,0

61 - státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 183 154 191 328 221 628 205 610 92,8

6112 TAJ-PAP 5 038 6 779 7 479 6 552 87,6

53 90 90 38 42,2

4 000 5 189 5 989 5 396 90,1

985 1 500 1 400 1 118 79,9

6114 volby do Parlamentu ČR TAJ-PAP 1 039 x x x x
provoz 516 x x x x

507 x x x x
15 x x x x

odměny
odvody SP a ZP

komunitní plánování
ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

příspěvek neziskovým organizacím, dotace na podporu rodiny       
pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj.

ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

ochrana obyvatelstva

Centra sociálně rehabilitačních služeb
Centrum sociálních služeb Děčín , p.o.

ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

provoz
platy
odvody SP a ZP

činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni
ostatní správa v oblasti krizového řízení
záležitosti krizového řízení jinde nezařazené

bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie 
provoz
platy
odvody SP a ZP

školení, cestovné
požární ochrana 

zastupitelstva obcí
provoz
odměny
odvody SP a ZP

požární ochrana - dobrovolná část
požární ochrana - zaj. fin. krytí vybr. výdajů na JSDH
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cestovné 1 x x x x
6115 volby do zastupitelstev ÚSC x x 1 665 1 449 87,0

OPO x x 849 719 84,7

TAJ-PAP x x 755 708 93,8

TAJ-PAP x x 56 20 35,7

TAJ-PAP x x 5 2 40,0

6118 volba prezidenta republiky x x 1 579 1 430 90,6

OPO x x 878 849 96,7

TAJ-PAP x x 653 567 86,8

TAJ-PAP x x 43 12 27,9

TAJ-PAP x x 5 2 40,0

6171 177 077 184 549 210 905 196 179 93,0

40 377 44 355 49 115 42 613 86,8

OPO 39 548 42 930 45 830 41 221 89,9

OPO 481 1 425 2 732 839 30,7

projekt Inkluze do škol 312 1 000 2 012 685 34,0

ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb x 25 25 0 0,0

ITI - Asistent prevence kriminality x 305 365 12 3,3

Místní akční plán I 157 40 45 41 91,1

Místní akční plán II x x 166 69 41,6

projekt Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN) 12 x x x x
Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků x 25 94 32 34,0

Koordinátor terénní práce v Děčíně x 30 25 0 0,0

OR 348 x x x x
Výměna oken budovy B1, 28. října 1155/2, Děčín 1 OR 0 x 553 553 100,0

TAJ-PAP 1 853 2 200 2 587 2 032 78,5

1 853 2 200 2 552 2 007 78,6

x x 35 25 71,4

x x 30 25 83,3

Koordinátor terénní práce v Děčíně x x 5 0 0,0

 TAJ-PAP 97 719 98 685 113 934 109 900 96,5

96 071 96 806 108 300 107 543 99,3

1 648 1 879 5 634 2 357 41,8

projekt Inkluze do škol 1 378 500 2 372 1 196 50,4

ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb 23 145 272 138 50,7

ITI - Asistent prevence kriminality 58 170 192 124 64,6

Místní akční plán I 189 40 35 33 94,3

Místní akční plán II x x 486 162 33,3

x 150 150 57 38,0

Výměna oken v budově Magistrátu města Děčín, ul. Na Valech 156, Děčín-Podmokly 

školení, cestovné aj. (projekty)
Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín 
(SUMP)

školení, cestovné aj.
z toho:

platy
z toho:
  platy (ostatní)
  platy (projekty):

Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN)

z toho:
  provoz (ostatní)
  provoz (projekty):

školení, cestovné aj. (ostatní)

činnost místní správy
provoz správy

provoz
odměny
odvody SP a ZP
cestovné

provoz
odměny
odvody SP a ZP
cestovné
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Zodp. % plnění

Par. odbor k upravenému

rozpočtu

Schválený 

rozpočet na 

rok 2018

Upravený 

rozpočet k 

31.12.2018

Skutečnost k 

31.12.2017

Skutečnost k 

31.12.2018

Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce x 365 365 0 0,0

Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků x 325 713 277 38,8

Koordinátor terénní práce v Děčíně x 184 279 113 40,5

Škola pro všechny x x 770 257 33,4

TAJ-PAP 32 608 33 382 38 412 36 581 95,2

32 331 32 800 36 732 36 081 98,2

277 582 1 680 500 29,8

projekt Inkluze do škol 186 70 541 191 35,3

ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb 8 50 108 47 43,5

ITI - Asistent prevence kriminality 20 60 80 42 52,5

Místní akční plán I 63 15 15 11 73,3

Místní akční plán II x x 218 54 24,8

Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce x 125 125 0 0,0

Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků x 167 266 94 35,3

Koordinátor terénní práce v Děčíně x 95 144 38 26,4

Škola pro všechny x 183 23 12,6

TAJ-PAP 4 221 5 617 6 502 4 704 72,3

PRIM 299 310 355 349 98,3

63 - finanční operace 6 536 2 000 10 787 9 653 89,5

6310 úroky ze střednědobého úvěru OE 14 500 500 121 24,2

6330 převody vlastním fondům OSV 37 x 200 184 92,0

6399 OE 6 485 1 500 10 087 9 348 92,7

728 1 500 1 500 761 50,7

daň z příjmů právnických osob za město 5 757 8 587 8 587 100,0

64 - ostatní činnosti 3 026 3 265 6 528 3 941 60,4

6402 finanční vypořádání se SR za rok 2017 OE 962 707 707 100,0

6409 2 064 3 265 5 821 3 234 55,6

MP 1 996 2 965 4 777 2 432 50,9

provoz 0 300 286 77 26,9

ITI - Asistent prevence kriminality - provoz 46 285 468 179 38,2

platy 1 094 x 40 37 92,5

ITI - Asistent prevence kriminality - platy 365 1 775 2 783 1 591 57,2

odvody SP a ZP 370 x 13 12 92,3

ITI - Asistent prevence kriminality - odvody SP a ZP 121 605 1 187 536 45,2

68 300 1 044 802 76,8

760 229 758 776 941 171 848 208 90,1PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM

ostatní finanční operace
platba DPH

ostatní činnosti jinde nezařazené
prevence kriminality

ostatní

odvody SP a ZP
z toho:
  odvody SP a ZP (ostatní)
  odvody SP a ZP (projekty):

sociální fond
příspěvky sdružením73



Tabulka č. 5a

v Kč

název subjektu akce transfer 2018

Český svaz chovatelů Základní organizace Děčín Výstava drobného hospodářského zvířectva - dar 8 000

Celkem 8 000

Přehled poskytnutých transferů za OŽP v roce 2018
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Tabulka č. 5b

v Kč

název subjektu akce transfer 2018

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. Provoz poradenské činnosti v Děčíně 15 000

Celkem 15 000

Přehled poskytnutých transferů za OSČ v roce 2018
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Tabulka č. 5c

v Kč

název subjektu akce transfer 2018

Labská plavební společnost, s.r.o. Provoz osobní lodní dopravy Děčín Hřensko a zpět 220 000

České Švýcarsko, o.p.s. Destinační fond - propagace cestovního ruchu 50 000

Celkem 270 000

Přehled poskytnutých transferů za OPO v roce 2018
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Tabulka č. 5d

v Kč

subjekt akce transfer 2018

Občanské sdružení respektuj mě, 
Zámecká 1068/2, Děčín I, IČO 27014266

dotace na vyrovnání ztráty z provozu přívozu Dolní Žleb a na 
úhradu jízdného nájemci přívozu v Dolním Žleb po dobu 
uzavírky místní komunikace v úseku Čertova Voda – Dolní Žleb  

300 000

Celkem 300 000

Přehled poskytnutých transferů za OKD v roce 2018
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Tabulka č. 5e

název subjektu transfer 2018

Pedagogické centrum Ústí nad Labem Dotace na činnost 50 000
Svaz průmyslu a dopravy České republiky Živá knihovna povolání - dar 10 000
Art Bambini Zpíváme pro radost 35 000
Ars decini Hudba napříč věky a regiony 45 000
Artczech. com.  Společný výtvarný artsalon v oblastním muzeu 

Děčín
5 000

Artczech. com. Provoz galerie Artmaterial.cz 15 000
Artczech. com.  Tisk uměleckých propagačních pohledů Děčína 40 000
AVAZ Společenská zábava 7 000
ARBOR - spolek pro duchovní kulturu MHF Lípa Musica 2018 25 000
Územní sdružení ČZS Zahrádkářská výstava "Libverda 2018" 5 000
Zapsaný spolek H_aluze Literární Zarafest - Na sever! 20 000
Děčínský pěvecký sbor Koncertní činnost v roce 2018 100 000
Děčínský symfonický orchestr Zájmová umělecká činnost - koncerty vážné hudby 100 000
Hostel Děčín s. r. o. Vánoční trhy v parku 5 000
Her Majesty Her Majesty street dance company 30 000

Jedeš fest 40 000
- česko-německá sbírka S 1 20 000

Hudební spolek Yxes Joke Vánoce nad Děčínem 2018 6 000
Indigo Poznáváme se 30 000
Junák - český skaut, středisko Úsvit Kulturní aktivity střediska Úsvit 32 000
Junák středisko - český skaut, středisko 
Sojčáci Děčín

Kulturní a volnočasové aktivity střediska v roce 2018 50 000

Čtvrtlístek z.s. Kulturní činnost 30 000
MC Bělásek Akce s Běláskem 45 000
Rákosníček Děčín Celý rok je s námi prima 25 000
Náboženská obec CČSH XIV. Charitativní koncert husova sboru 5 000
Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice Divadlo nám pomáhá 10 000

Severočeská filharmonie Teplice Koncert v rámci 54. ročníku Hudebního festivalu L. 
van Beethovena

10 000

Spolek Smysl života Taneční festival IV. ročník 10 000
Slunečnice Spojené světy 2018 10 000
Skupina 96 - Sdružení malířů severních 
Čech

Stéglův plenér - celoroční činnost 15 000

Spolek rodičů při Gymnáziu Děčín Hudba bez hranice 100 000
Svaz českých divadelních ochotníků Děčínská brána 2018 + činnost v roce 2018 90 000
Tóny nad městy 17. ročník MHF - Tóny nad městy 15 000
Spektrum, z. s. Bavíme se celý rok 5 000
Zelená pro planetu Jeden svět v Děčíně 2018 20 000

Tanec Děčín 2018 30 000
Židovská obec Synagoga místem pro kulturu a vzdělávání 60 000
SZŠ Libverda Děčínská kotva 2018 200 000

Kulturní činnost 500 000
Nerudný fest.cz Mladí Ladí dětem 10 000
Klub ochotníků a přátel loutkového divadla Výstava marionet na Zámku Děčín 15 000

Žlutá žirafa Ani den bez hudby 20 000
Dixieland v Růžové zahradě 35 000

Přehled poskytnutých transferů v oblasti školství a kultury v roce 2018

78



Sokolská župa Severočeská - Novákova 100. výročí republiky - krajský slet v Děčíně 20 000
Srdce v dlani 10 000
Děčínské mosty 7 000
Koncert 20 000

Harikoa R-Fest 2018 0
STO Z ledu ven Valašský folklór při Městských slavnostech 0
Sdružení rodičů a žáků při EOA, z. s. dar 20 000
Přátelé VOŠ a SPŠ stavební, z. s. dar 20 000
Sdružení rodičů, přátel a žáků SŠZaZe 
Děčín, z. s.

dar 20 000

OS Zdravotnická škola Děčín dar 20 000
Spolek rodičů při Gymnáziu Děčín dar 20 000
Celkem 2 087 000
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Tabulka č. 5f
Přehled poskytnutých transferů v oblasti sportu v roce 2018

název subjektu transfer 2018
Appaloosa - farm G.H. občanské sdružení 0 

Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR 20 000 

Basketbalový klub Děčín z.s. 1 550 000 
BC ARMEX Děčín z.s. 250 000 
Bella Danza Děčín z.s. 20 000 
Bigbuba z.s. 20 000 
BK Děčín s.r.o. 1 600 000 
Bohuslav Matys 10 000 
CLIFF, s.r.o. 28 000 
Česká streetballová federace, z.s. 55 000 
Český kynologický svaz ZKO Děčín - 060 7 000 
ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Boletice n/L. 23 000 
Dc dh teaM z.s. 10 000 
Děčínská Asociace Futsalu, z.s. 37 000 
FaJJn aerobik Děčín, z.s. 77 000 
First Aid Academy z.s. 0 
FK JUNIOR Děčín  z.s. 600 000 
Fotbalová akademie  Petra Voříška 275 000 
HC Děčín z.s. 660 000 
HC Grizzly Děčín, s.r.o. 700 000 
Her Majesty, z.s. 22 000 

5 000 
JUMP FOR JOY z.s. 33 000 
Junák - český skaut, středisko Sojčáci Děčín, z.s. 17 000 
Junák - český skaut, středisko Úsvit Děčín, z. s. 17 000 
KARATE SPORT RELAX Děčín z.s. 110 000 
Karatedó Steklý, z.s. 80 000 
Klub vodních motoristů Děčín, z.s. 16 000 
Klub železničních cestovatelů, spolek 11 000 
KONKORDIA Děčín z.s. 10 000 
KONKORDIA Děčín z.s. 10 000 

10 000 
22 000 

Mateřské centrum Bělásek z.s. 25 000 
Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín 7 000 
Parkur klub Děčín z.s. 5 000 

5 000 
Pionýr, z. s. - 5. pionýrská skupina Děčín 15 000 
Plastik Model Klub Děčín - Ústí n/L modelářský klub p.s. 6 000 
Plavecký klub Děčín z. s. 77 000 
Potápěčský klub Děčín, z.s. 22 000 
POZDRAVI - pohyb, zdraví, vitalita, z. s. 0 
Self Defense Division, z.s. 10 000 
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Křešice 10 000 
SK Březiny z.s. 50 000 
SK Kraso Děčín, z.s. 40 000 
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SKST Děčín, z.s. 55 000 
Sokolská župa Severočeská-Novákova 20 000 
Spektrum, z. s. 22 000 
Spolek Smysl života 6 000 
Sportovní klub Děčín, z.s. 800 000 
Sportovní klub dětí a mládeže Děčín, z.s. 80 000 
Sportovní klub TKC Děčín, z. s. 70 000 
Tělocvičná jednota Sokol Maxičky 60 000 
TJ Gymnastika Děčín, z.s. 80 000 
TJ JUNIOR ROMA DĚČÍN 22 000 
TJ Kajak Děčín z.s. 350 000 
TJ Slavoj Děčín, z.s. 66 000 
TJ Sokol Bělá 50 000 
TJ Spartak Boletice n.L.,z.s. 50 000 
TJ Union Děčín - spolek 195 000 

10 000 
Triatlonový klub Triade o.s. 80 000 
Veslařský klub Slavia Děčín z.s. 139 000 
Volejbalový sportovní klub Spartak Děčín z.s. 380 000 
WINTERMAN s.r.o. 66 000 
Život na hraně o.s. 22 000 
Sportovní klub Děčín z.s.            - TK LTC 17 000 
Basketbalový klub Děčín z.s. 49 000 
Plavecký klub Děčín z. s. 40 000 
SK  Děčín z.s. 10 000 
Sportovní klub TKC Děčín , z.s. 28 000 
Parkur klub Děčín z.s. 15 000 
FaJJn aerobik Děčín, z.s. 15 000 
Fotbalová akademie  Petra Voříška 50 000 
Parkur klub Děčín z.s. 10 000 
S-centrum Děčín  z.s. 25 000 
Sportovní klub Děčín z.s.            - šachy 10 000 
Sportovní klub Děčín z.s.  -        atletika 15 000 
Sportovní klub Děčín z.s. -    vodní polo 15 000 
TJ Kajak Děčín z.s. 30 000 
KONKORDIA Děčín z.s. 20 000 
SK Březiny z.s. 6 000 
SK Březiny z.s. 6 000 
Parkur klub Děčín z.s. 0 
Parkur klub Děčín z.s. 0 
Dc dh teaM z.s. 10 000 
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Křešice 20 000 

8 000 
KARATE SPORT RELAX Děčín z.s. 12 000 
Triatlonový klub Triade o.s. 50 000 
SKST Děčín, z.s. 40 000 
KARATE SPORT RELAX Děčín z.s. 50 000 
Plavecký klub Děčín z. s. 30 000 
FK JUNIOR Děčín  z.s. 130 000 

9 911 000 

81



Tabulka č. 5g

v Kč

název subjektu akce transfer 2018

HC Děčín, z. s. provoz zimního stadionu 7 050 000

FK Junior Děčín, z. s. provoz fotbalových stadionů 380 000

 Basketbalový klub Děčín, z. s. provoz haly Maroldova 1 900 000

Celkem 9 330 000

Přehled poskytnutých transferů za OMH v roce 2018
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Tabulka č. 5h

v Kč

název subjektu akce transfer 2018

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Podnikatelské fórum Ústeckého kraje - dar 5 000

Celkem 5 000

Přehled poskytnutých transferů za OR v roce 2018
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Tabulka č. 5ch

v Kč

název subjektu akce transfer 2018

Sdružení místních samospráv České republiky veřejná sbírka obec Prameny 11 000

Dotace na technickou infrastrukturu k RD 3 žadatelé - fyzické osoby nepodnikající 300 000

Dotace čistírny odpadních vod pro RD 7 žadatelů -  fyzických osob nepodnikajících 449 164

Celkem 760 164

Přehled poskytnutých transferů za OE v roce 2018
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Tabulka č. 5i

v Kč

Název organizace Dotace na 
služby a aktivity

Dotace na 
jesle

Mimořádné 
dotace Finanční dar Celkem 

transfer

Agentura Naděje, z.s. 54 000 54 000
Agentura Osmý den, o.p.s. 115 000 115 000
Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR - zapsaný 
spolek, z.s. 102 000 102 000
Centrum Lira, z.ú. 94 000 94 000
Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s. 143 500 143 500
"Cinka" z.s. 117 000 117 000
Základní organizace Senioři - školství - OROS Děčín 10 000 10 000
Demosthenes, o.p.s. 23 000 23 000
Fokus Labe, z.ú. 288 000 288 000
Charitní sdružení Děčín, z.s. 470 000 470 000
Indigo Děčín, z.s. 130 000 130 000

211 000 211 000
Jurta, o.p.s. 256 000 256 000
Mateřské centrum Bělásek, z.s. 60 000 300 000 360 000
Nedoslýchaví - Neslyšící, z.s. 20 000 20 000
NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. 12 500 12 500
Křesťanské společenství Jonáš, z s. 249 000 249 000
Oblastní charita Česká Kamenice 184 000 184 000
Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín 257 000 257 000
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s. 152 000 152 000
Programy občanské pomoci a sociální intervence, z.s. 293 000 293 000
Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu 56 000 56 000
Rákosníček Děčín, z.s. 50 000 50 000
Slunečnice, z.s. 80 000 80 000
Senioři České republiky, z.s., Základní organizace Děčín 10 000 10 000
Valerie - Homecare s.r.o. 174 000 174 000
Dobrá rodina o.p.s. 10 000 10 000
JIPRO-CASH s.r.o. 102 000 102 000
TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s. 28 000 28 000
Agentura osobní asistenční služby z.ú. 92 000 92 000
Spirála, Ústecký kraj, z.s. 49 000 49 000
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Děčín 40 000 40 000
Svaz neslyšících osob v ČR z.s. 68 000 68 000
Spolek Severka, z.s. 15 000 15 000
Diakonie ČCE - středisko Praha 45 000 45 000
Krajská zdravotní a.s. 20 000 20 000
Linka bezpečí, z.s. 20 000 20 000
Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín 10 000 10 000
Babybox pro odložené děti -  STATIM, z.s. 10 000 10 000

Celkem 4 015 000 300 000 45 000 60 000 4 420 000

Přehled poskytnutých transferů za OSV v roce 2018
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Tabulka č. 5j

v tis. Kč v tis. Kč v Kč v Kč

ZŠ a MŠ Děčín VI, 
Školní 1544/5 ZŠ Školní - oprava ležaté kanalizace

rekonstrukce ležaté kanalizace pod pavilony TV - kanalizace 
propadlá, zatéká pod základy 100 98 000,00 98 000,00

pavilon "A" - původní propadlé a porušené 
kameninové potrubí nahrazeno PVC v celém sklepním 
prostoru, vsakovací jímka na spodní vodu

ZŠ Školní - výměna oken

Výměna původních oken za plastová - dokončení výměny 
oken v pavilonu A, B. Okna v pavilonu jsou původní, 
ztrouchnivělá, v některých místech přibitá hřebíky bránící 
vypadnutí z rámu - nutná výměna. 400 429 719,00 430 000,00

ZŠ Školní - oprava venkovního schodiště havarijní stav - pavilon D
250 342 360,00 343 000,00

PD (V. Vidai) - 18695,- Kč                                     
Realizace Podmokelská stav. spol. - 323.665,- Kč

ZŠ Školní - výměna osvětlení - 7 učeben výměna již nevyhovujícíh osvětlovacích těles 220 135,00 220 000,00
akce zařazena dodatečně, finance převedeny z akce 
"MŠ Školní . Oprava terasy pavilonu MŠ"

MŠ Školní - oprava terasy pavilonu MŠ
terasa původní, již nefunkční hydroizolace, zatéká do 
prostorů v suterénu pavilonu (soc. zařízení děti, učitelé) 250 0,00 0,00

v r. 2018 se nebude ralizovat, v rámci VŘ nebyla 
obdržena jediná nabídka, z provozních a časových 
důvodů přesunuto na rok 2019

MŠ Školní - oprava vodovodní 
přípojky+umývárny, WC havarijní stav vodovodu v pavilonu "LOGO" 150 98 930,00 99 000,00

ZŠ a MŠ Děčín VIII, 
Vojanova 178/12 ZŠ Vojanova - oprava oplocení areálu ZŠ

výměna původního dožilého oplocení - zamezení vnikání 
zvěře do areálu ZŠ 250 241 843,00 242 000,00

MŠ Saská -- výměna oken výměna původních dřevěných oken za plastová 300 241 989,00 242 000,00
MŠ Saská -- výměna vovdovodní přípojky havarijní stav - původní, velmi malý tlak vody 150 209 306,00 209 000,00

ZŠ a MŠ Děčín III, 
Březová 369/25

ZŠ  Březová - výměna zbývajících starých oken 
za plastová - pavilon "D"

Úspora energie, původní stará okna jsou v nevyhovujícím 
stavu. 400 460 179,00 460 000,00

ZŠ Březová - výměna dešťových svodů pavilonu 
A popraskané, čaté havárie - protečení do stěn 150 170 371,00 170 000,00

ZŠ Březová - oprava soc. zařízení oprava soc. zařízení - šatny, sprchy a šatny v TV 500 601 816,00 602 000,00

MŠ Rakovnická - oprava chodníku původní chodník propadaný, neodpovídá požadavkům ČŠI 150 89 241,00 89 000,00
ZŠ a MŠ Máchovo 
nám. Děčín IV, 
Raisova 688/11 ZŠ Máchovo nám. - oprava soc. zařízení oprava soc. zařízení ve školní družině 250 176 596,00 177 000,00
ZŠ Děčín II, 
Kamenická 1145/50 Školní družina č. p. 1058 - výměna oken 

výměna původních dřevěných oken za plastová v objektu 
školní družiny - vila 500 215 666,00 216 000,00

ZŠ a MŠ Děčín 
XXVII, Kosmonautů 
177 MŠ Kosmonautů - výměna oken

dokončení výměny oken a meziokenních vložek v objektu 
MŠ 200 194 668,00 195 000,00

ZŠ Děčín VI, Na 
Stráni 879/2

ZŠ Na Stráni - výměna dlažby vč. podkladu v I. 
NP

špatný stav, již několikrát lokálně opraveno, betonový 
podklad se rozpadá, dlažba tím odpadává 450 525 930,00 526 000,00

cena realizace - 506.740,- Kč                                               
cena PD               -  19 190,- Kč

ZŠ Na Stráni - výměna podlahové krytiny výměna PVC - 2 učebny - nutná výměna podkladu 100 89 035,00 89 000,00
1 učebna (HV) - 37780,-, kabinet 2. patro - 15532,-, 
kabinet fyzika 14.429,-, učebna matematika 21.294,-

Skutečná cena 
realizace        

(do 500 tis. bez 
DPH)

Převedeno na P. 
O. (OR)      (do 

500 tis. bez 
DPH) Poznámka

Plán oprav a údržby majetku města ve výpůjčkách příspěvkových organizací v roce 2018

Příspěvková 
organizace

Druh opravy Zdůvodnění

Plán oprav 2018 
(do 500 tis.bez 

DPH) - realizace 
P. O.

Plán oprav 2018 
(nad 500 tis.bez 
DPH) - realizace 

OR
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ZŠ Na Stráni - odvlhčení objektu a oprava 
zpevněných ploch ŠD Klostermannova

Není dostatečně zajištěn odvod dešťových vod od objektu, 
degradace fasády a obvodového zdiva, je nutná oprava 
vnitřních omítek a oprava pracemi zasažených zpevněných 
ploch v areálu objektu. 2 000 realizace OR

MŠ Děčín II, 
Riegrova 454/12 MŠ Pohraniční - soci. zařízení I. NP

přesun dětí do větších prostor "nové" ložnice - nový prostor 
vyhovuje hyg. normám, chybí však soc. zařízení 250 880 536,40 250 000,00 realizace OR + 500 tis. Kč převede OŠK

MŠ Děčín II, Liliová 
277/1 MŠ Liliová - výměna ZTI výměna původních WC, umyvadel 100 99 830,00 100 000,00
MŠ Děčín XXXII - 
Májová 372 MŠ Dlouhá - oprava střechy 

oprava střechy vč. komínu a komínové lávky a klempířských 
prvků 150 0,00 0,00

akce nerealizována - finance použity na realizaci akce 
oprava střechy MŠ K. H. Borovského

MŠ Dlouhá - oprava balkonu
havarijní stav, chybí hydroizolace, zatéká do třídy, padá 
omítka 50 39 749,00 33 000,00

MŠ K.H.Borovského - oprava plochých střech časté zatékání, přeplášťování plochých střech 250 232 623,00 233 000,00

ZŠ a MŠ Děčín IX, Na 
Pěšině 330 MŠ Na Pěšině - rekonstrukce osvětlení

výměna osvětlovacích těles ve třídách - požadavek KHS z 
důvodu přistínění od zateplení a výměny oken 150 149 886,00 150 000,00 v rámci zateplení zprac. výpočet UO - nevyhovující

MŠ Na Pěšině - oprava přístupové cesty
původní asfaltový chodník velmi nerovný, prasklinami 
zatéká, špatné odvodnění, velké louže, špatný přístup 400

Při zpracování PD vyvstala potřeba opravy 
zpevněných ploch též v zahradě MŠ (v PD jako II. 
etapa - uvedení do souladu s požadavky ČŠI a KHS) - 
z důvodu splnění požadavků těchto orgánů a 
komplexnosti celé akce byla vyhlášena VZ na obě 
etapy = vyšší realizační cena zakázky.Cena PD (V. 
Vidai - 28.321,-) - převedeno na P. O. 28.000,- , 
finance na realizaci (813. 414,- Kč vč. DPH) 
převedeny na OR 

ZŠ Děčín I, 
Komenského 622/3 Pouze drobná údržba

Školní jídelna Děčín 
I, Sládkova 1300/13 Pouze drobná údržba
Školní jídelna Děčín 
IV, Jungmannova 
640/3 pouze drobná údržba
ZŠ Dr. M. Tyrše, 
Děčín I, Vrchlického 
630/5 Výměna svislé kanalizace

výměna svislé kanalizace, výměna ZTI - původní,časté 
ucpávání - malý průměr svislých rozvodů 250 0,00 0,00

vzhledem k náročnosti samotné výměny bude 
zpracována PD včetně rozpočtu a výkazu výměr - 
příprava akce pro rok 2019

ZŠ Děčín XXXII, Míru 
152 Oprava ležaté kanalizace - pavilon 1. stupně kanalizace pod pavilonem propadlá, ucpává se 600 110 546,00 111 000,00

Zpracování projektové dokumentace na opravu vnější 
kanalizace objektů ZŠ

PD - snížení energetické náročnosti a revitalizace 
školního hřiště 750 1 161 600,00 750 000,00

ŠJ - oprava podlahy a elektroinstalace - PD

havarijní stav - el.instalace nevyhovující, podlahou zatéká do 
suterénu - zpracování projektové dokumentace na 
rekonstrukci ŠJ (elektro, VZT, ZTI, stav. úpravy) 500 148 709,00 149 000,00 PD 

Výměna otopné soustavy
výměna radiátorů a rozvodů topení -stará budova - 1. patro 
(původní, velmi snížená účinnost) 300 241 698,00 242 000,00

Výměna podlahové krytiny výměna PVC - 4 učebny - nová budova, nevyhovující (KHS) 200 175 315,00 175 000,00

Výměna rozdů vody, kanalizace - nová budova
Dokončení výměny rozvodů v nové budově (II. Etapa) - 
dokončení 200 192 249,16 192 000,00

Výměna oken
výměna původních dřevěných oken za plastová - dokončení 
(dílny, stará tělocvična) 400 581 942,00 400 000,00 dofinancováno z rezervního fondu P. O.

Oprava podlahy TV vybroušení, lakování parketové podlahy - nová tělocvična 200 199 354,00 199 000,00
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ZŠ Míru - rekonstrukce střechy - stará budova
PD objednaná, špatný stav střechy - vyplývá ze 
zpracovaného posouzení odbornou firmou, časté zatékání, 
degradace fasády 2 500

MŠ Děčín VI, 
Klostermannova 
1474/11

MŠ Klostermannova - oprava chodníků u 
hospodářského pavilonu

úprava nevyužívaných chodníků kolem hospodářského 
pavilonu - odstranění, oprava odvodnění 50 0,00 0,00 Zrealizováno, uhrazeno ze zdrojů P. O.

Odvlhčení objektu, statické zajištění MŠ Krásný 
Studenec

Obvodový plášť MŠ byl v minulém roce zateplen, pískovcové 
zdivo suterénu je však velmi vlhké, z důvodu proudění 
spodní vody dochází ke statickým poruchám v objektu - 
vzedmutí podlahy v suterénu a následně v herně v I. NP - je 
nutné suterén odvlhčit, statiky zajistit a opravit podlahu 
suterénu a stropu v I. NP 1 500 15 tis. Kč technický dozor

MŠ Klostermannova - oprava 2 balkonů
zatéká do fasády - nová hydroizolace včetně dlažby, oprava, 
nátěr zábradlí 200 196 116,00 196 000,00

Zámečnické práce: 88.330,- Zámečnictví M. Kořínek 
IČO: 66106737                                                                             
Zednické práce: 107.786,-J. Trapani IČO: 68283946

Děčínská sportovní

Oprava dlažby a obkladů v dámských sprchách a 
toaletách plavecké haly

Stávající dlažba je od začátku provozu v roe 2001 již značně 
opotřebovaná (unavená) a nevyhovující, pod dlažbu je 
potřeba aplikovat hydroizolační ochranu, což obnáší i 
výměnu obkladů 500 529 000,00 500 000,00

Karotážní měření vrtu DC - 4 Preventivní kontrola stavu vrtu DC-4 300 162 000,00 162 000,00
DDM Děčín p.o.

DDM Teplická
rekonstrukce velkého sálu broušení parket. Ostění - reprezentativní místnost, 

opotřebovanost - slouží ke konání soutěží MŠMT 200 176 807,62 177 000,00 122.556, 06 obložení stěn, 54.251,56 úprava parket

podlahová krytiny části recepce + výmalba
poškození dlažby 15 17 000,00 17 000,00

oprava vstupu do rozvodny odpadá omítka a otevírání dveří je v rozporu s BOZP po 
rekonstrukci 2016 - výtah 35 13 000,00 13 000,00

středisko Divišova elektrický ohřívač vody v patře střediiska není teplá voda - nový rozvod + ohřívač 25 19 066,00 19 000,00 Rösler -IČ:06317090

Oprava střechy a bednění
střecha v havarijním stavu, při říjnové vichřici byla provedena 
nejnutnější oprava 700 1 123 169,10 700 000,00

vstup do střediska - schody + chodby mezidveří
vydrolená dlažba - nová protiskluzová

20
středisko Březiny

nové uspořádání klubových prostor - rozšíření a 
propojení dvou učeben nová podlahoví krytiny, výměna stávajících radiátorů 7 ks 200 188 820,00 189 000,00

Výměna radiátorů - Ivo Rösler (47.655,--Kč), pokládka 
podlahové krytiny I.S.R. s.r.o. (141 165,00 Kč)

středisko Boletice výměna oken + balkonových dveří okna z roku 1987 - teplotní úniky, hluk 150 128 058,08 128 000,00
výměna podlahy - dlaždice posudek statika - opravit šachtu přívodu tepla a místnosti s 

tím spojené 50
Divadlo Děčín p.o.

Oprava statiky

Hydrogeologickým a statickým posudkem bylo zjištěno - 
odklánění přístavku divadla, trhliny ve zdivu historické části 
divadla, poruchy stropu hlediště. PD  - oprava  poruch 
stavebních konstrukcí divadla - termín 1/2018. 6 640

čerpáno 640 tis. Kč na Opěrka H. Oldřichov 

Výměna 6 výloh - Kina Sněžník
Výloha jsou s horním vyklápěním, těžka s nebezpečnou 
manipulací 200 119 790,00 120 000,00

Oprava zábradlí před kinem Sněžník bezpečnostní opatření, zabradlí je krátké a nevyhovující 20

Zámek Oprava Dlouhé jízdy - PD
Památka je v havarijním stavu a je nutné urychleně začít 
pracovat na její opravě 1 500

2. etapa opravy terasy před zahradním domkem pokračování opravy terasy 350 500 277,60 500 000,00
Vyspárování mostních pilířů ke konírně 200 0,00 0,00
Vyspárování zdí na jižních zahradách opatření z důvodu rozpadání zdí 100 0,00 0,00 Bude provedeno zaměstnancem zámku.

Dokončení svodnic v jižních zahradách 50 65 877,20 50 000,00
Opravy podlah v suterénu jižního křídla – vlhkostí se zvedla podlaha 30 31 819,00 30 000,00 Doplaceno z památek 43 TIS. 
Nátěry a broušení oken plánovaná akce 70 70 426,00 70 000,00

Oprava podlahy v knihovně -prohlídková část
bývalá kuchyňka - je tam podlaha ve špatném stavu po 
kuchyňské lince a myčce nádobí 40 31 819,00 32 000,00
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Městská knihovna jen drobná údržba

Lesní úřad, p.o,
Výměna kotle - Horní Oldřichov Kotel na tuhá paliva 1. emisní třídy. Kontrolní revize odhalila 

překročení škodlivých emisí. Nutná výměna. 150 243 646,00 196 000,00
Petr Rothbauer, Kollárova 7, Děčín, IČO: 613325585, 
doplatek ze hřbitova

ZOO Děčín, p.o. Oprava chodníků v areálu zoo, 2. část pokračování opravy chodníků 450 515 945,20 516 000,00
Oprava dřevěných prvků v expozici Česko-
saského Švýcarska - I. část, havarijní stav

výměna stávajících dřevěných dveří i částí konstrukcí, 
kteeré jsou již dožilé u většiny expozic, opravy budou 
rozděleny na etapy - rozsáhlá expozice 100 97 448,60 97 000,00

Oprava plotu u expozice kapybar/vlků hřívnatých - 
havarijní stav

výměna stávajícího palisádového, dožitého plotu, za plot 
moderních materiálů - plastů

100 96 500,00 97 000,00
Oprava laviček

50 51 909,00 52 000,00
Restaurace 
Pastýřská stěna Oprava venkovního schodiště

pískovcové schodnice na venkovním schodišti se odlupují a 
vydrolují, nebezpečí úrazu. 80 47 142,10 47 000,00

Rekonstrukce fasády - Vyhlídková restaurace 
Pastýřská stěna. 

Fasáda objektu vykazuje na několika místech lokální, ale 
poměrně plošné rozsáhlé poruchy vnějších povrchových 
vrstev a s nátěrem a lokální poruchy omítek, které 
odpadávají. V roce 2016/2017 byl objekt odvlhčen. V roce 
2017 proběhla repase oken a balkonových dvěří objektu. 

1 400
PD - 05/2018 použito na střecha DDM Boletice finance 
použity na střechu DDM Boletice 

Centrum sociálních 
služeb Děčín, p.o.

Vnitřní hydroizolace a sanační omítky proti vlhkosti 
prostor části 1.PP budovy D-centra

oprava vnitřní a venkovní hydroizolace a nanesení sanační 
omítky. Současně by mělo dojít k výměně oken, aby nebyla 
následně narušena funkčnost omítek. 2 000

HAVÁRIE
ZOO Oprava akvária
ZŠ - Školní Oprava vodovodu - havárie (pavilon B) 125 547,00 126 000,00

Pastýřská stěna - výměna kotle
Dosluhující kotel betz regulace - výměnou značná úspora 
plynu, a to i s ohledem na nedokončenou repasi oken 94 105,00 94 000,00

Aquapark - oprava potrubí k vrtu DC-1
Při opravě vrtu DC-1 bylo zjištěno protržení přívodního 
potrubí - havárie na akci se podílí více firem 

ZOO výběh opic

vícepráce provedení přeložky plynu a zvíšené náklady z 
důvodu nesoudržné zeminy, kde bylo nutno upravit založení 
objektu. 300 000,00 300 000,00

ZŠ Na Pěšině - havírie kanalizace ŠJ propadlé odpadní potrubí k Lapolu ze ŠJ 95 945,00 96 000,00

MŠ Na Pěšině - výměna vodovodní přípojky havárie hlavního přívodu vody vč. hl. uzávěru 115 882,00 116 000,00
výměna přípojky od hl. řadu k hl. uzávěru v budově 
MŠ

Děčínská sportovní havárie el rozvodů EPS (předpoklad 150 tis. Kč) Cenová nabídka

ZŠ Kamenická - výměna obložení v TV havarijní stav - požadavek z kontroly BOZP 113 513,00 114 000,00

požadavek kontroly BOZP - vypadávající hřebíky z 
obložení - vzhledem k stavu původního obložení je 
jeho oprava nerentabilní

MŠ Školní - oprava střechy oprava střešního pláště hospodářského pavilonu po zatečení 10 709,00 11 000,00
zabezpečení svahu u domova pro seniory dofinancování akce na OR 22 000,00 22 000,00
ZŠ Kamenická - havárie VZT výměna klimatizace a říídíci jednotky 71 784,00 72 000,00
ŠJ Sládkova - zateplení objektu dofinancování akce na OR 29 000,00 29 000,00

ZŠ Na Stráni - výměna podlahy v učebně
kompletní výměna podlahy v učebně 1. B - suterén, nová 
hydroizolace 246 962,00 247 000,00

ZŠ Kosmonautů - výměna vodovodní přípojky do 
pavilonu ŠD výměna prasklé (dožilé) vodovodní přípojky 80 395,00 80 000,00

ZŠ Kosmonautů - oprava sportovního hřiště výměna části sportovního porchu hřiště 52 030,00 52 000,00
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ZŠ Míru - demolice komína ŠD
demolice nadstřešní části nevyužívaného komína ŠD - 
havarijní stav 64 723,00 65 000,00

ZŠ Na Stráni - oprava hromosvodů
oprava hromosvodu a instalace uzemnění - požadavek 
revizního technika 41 238,00 41 000,00

OSTATNÍ ZŠ Vojanova - výměna oken výměna oken ve 3 učebnách pavilonu B 210 084,00 210 000,00 akce schválena usnesením RM č. RM 18 12 37 34

Divadlo - výměna koberců
Velmi špatný stav koberců na únikovém schodišti divadlo, 
nutná výměna pro zachování bezpečnosti.

Kino - výměna koberců

V rámci rekonstrukce elektroinstalace a změny dispozice 
representativních prostor kina budou vyměněny staré 
koberce 2.N.P. 

DDM Teplická - oprava zábradlí

havárie neznámeno vozu, který poničil zábradlí i s 
podezdívkou. Pojistná událost nepřesáhla částku 
spoluúčasti. 17 847,00 18 000,00

Sanace suterénu doléčovacího centra 165 779,00 166 000,00
Zámek Děčín Výměna armatur topení - havarijní stav 104 234,00 104 000,00

Zámek Děčín
Střecha v havarijním stavu kaple sv. Jana Nepomuckého v 
DC IV 241 172,00 241 000,00

ZOO Rajské ostrovy 
lesní úřad více práce na výměnu kotle

převod financí z kap. na kapitolu "do 500 tis."

12 285 18 990 15 248 407,06 13 503 000,00

překročená předpokládaná hodnota nebo mimořádné výdaje (havárie)
nepřekročená předpokládaná hodnota
nerealizováno
finančně podpořené akce

Pozn.: Černě zapsané akce se budou realizovat pouze v případě, pokud se výběrovými řízeními na konkrétní akce uspoří finanční prostředky, tzn. vítězná nabídka vžešlá z výběrového řízení bude nižší než předpokládaná cena uvedená v plánu oprav a údržby. 
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Tabulka č. 5k
AKCE PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU 2018

Č. Akce Odbor
Upravený 
rozpočet 

2018

Skutečnost 
k 31.12.2018

Zbývá 
do roku 

2019
Stav

1. Akce PaR18 - Dětské dopravní hřiště OKD 500 94 406
Bylo provedeno odplevelení prostoru a zahájeny opravy hřiště – oprava 
asfaltu, výtluků aj. Z časových a kapacitních důvodů nebylo provedeno 
původně plánované dopravní značení.

2. Akce PaR18 - Houpačky pro radost OKD 32 0 32

Schůzka s architektem a autorem námětu proběhla 25.9.2018. Byla 
vystavena objednávka na dodání 5 ks houpaček včetně informační 
cedule s provozním řádem, montáže a zavěšení na vybraná místa ve 
městě. 

3. Akce PaR18 - Obnova kašny na Masarykově náměstí OMH 500 0 500
PD na obnovu kašny, restaurátorský záměr, návrh statického  zajištění, 
hotové. Financováno v rámci SR položky obnova kulturních památek, 
celkem vynaloženo 125 300 Kč.

4. Akce PaR18 - Zatraktivnění jihozápadního Děčína OKD 500 104 396

Byly zahájeny přípravné práce a jednání s vlastníky sousedních 
nemovitostí, byl zpracován projekt obnovy zeleně u historické cesty 
Krásný Studenec a zrestaurována boží muka v Krásném Studenci.

5. Akce PaR18 - Odtrhněme děti od tabletů a vyvětrejme je 
na čerstvém vzduchu OR 200 0 200

Byly dokončeny návrhy tras, nyní probíhá příprava objednávek pro 
zakoupení map a pro grafické studio pro tvorbu webových podkladů, 
cedulí, letáků, tištěných prospektů atd.

6. Akce PaR18 - Prořezání Sněžnické vyhlídky OZP 100 100 0
V rámci této akce byly prořezány a vykáceny stromy, pořízen stůl, lavice 
s opěradlem, rozcestník a nainstalováno zábradlí. 

7. Akce PaR18 - Kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká - 
umístění herních a uměleckých prvků OR 500 0 500

Byl dokončen dendrologický posudek a geodetické zaměření. 
Geodetické zaměření byl hrazeno z položky PaR - 12 100,- Kč, 
dedrologický posudek byl hrazen v rámci péče o stromy z OKD. Nyní je 
připravována objednávka pro architektonickou kancelář, kdy do konce 
června by měla být hotova studie a PD.

8. Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březinách OKD 500 0 500

Dne 28.8.2018 proběhla schůzka společně s architektem a autorem 
námětu. Dne 18.9.2018 proběhla schůzka na místě společně s autorem,  
architektem a  projektantkou. Pozemky ve vlastnictví města byly 
zaměřeny, na místě byla provedena schůzka s geodety a projektanty. 
Projektanty byla vypracována cenová nabídka na Návrh zeleně v 
Březinách a bude vystavena objednávka.

9. Akce PaR18 - Workoutové hřiště v Březinách OR 500 0 500
Stavba již je dokončena, probíhá administrace předání, fakturace atd. 
12.06.2019 od 16:00 dojde k otevření hřiště doprovázenému drobnou 
akcí.

10. Akce PaR18 - Březiny - záchrana lípy OKD 200 0 200 Úpravy okolí předmětné lípy budou řešeny současně s plánovanou 
opravou celého chodníku v roce 2019.

11. Akce PaR18 - Basketbalové koše pro Děčín OR 400 0 400 Akce je připravována společně s akcí Kultivace vnitrobloku Zámecká, 
takže i zde je připravována objednávka na PD.

12. nerozděleno 1 068
CELKEM 5 000 298 3 634
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Tabulka č. 6

 
(v tis. Kč)

Zodp. % plnění

Par. Název akce odbor k upravenému

rozpočtu

Strojní investice 9 993 18 905 28 782 17 863 62,1
10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství OŽP 926 x x x x

1039 Lesní úřad Děčín, p.o. - pásový samochodný štěpkovač 926 x x x x
21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby OPO 285 x 60 60 100,0

2143 Infocentrum ČD 285 x x x x
2143 Zabezpečení nově vybudovaného prostoru pro provoz ITC Č x x 60 60 100,0

22 - doprava 679 400 1 372 975 71,1

2212 Investiční příspěvek ŘSD na stavbu I/62, Děčín - Vilsnice OR x x 200 0 0,0

2219 Obměna parkovacích automatů  (PA) MP 360 400 400 351 87,8

2221 Inteligentní zastávkové panely OKD x x 772 624 80,8

2223 Dodávka a montáž 5 ks ukazatelů rychlosti OKD 319 x x x x
31, 32 - vzdělávání a školské služby OŠK 870 475 1 214 1 214 100,0

3111 MŠ Riegrova - traktor-sekačka x 75 75 75 100,0

3111 MŠ Riegrova - elektrická pánev x x 95 95 100,0

3111 MŠ Liliova - plynový sporák s troubou x 120 0 0 x
3111 MŠ Liliova - 2 plynové sporáky s troubou x x 120 120 100,0

3111 MŠ Liliova - multifunkční robot x x 162 162 100,0

3111 MŠ Liliova - výklopná pečící pánev x x 87 87 100,0

3113 ZŠ Na Pěšině - zahradní prvky MŠ Na Pěšině 140 x x x x
3113 ZŠ Míru - výměna  zás. výtahu v kuchyni 730 x x x x
3113 ZŠ Školní - průmyslová pračka pro MŠ x 80 0 x x
3113 ZŠ Školní - sklopná pánev elektrická automatická x x 196 196 100,0

3113 ZŠ Vrchlického - plynový kotel ŠD x 200 125 125 100,0

3113 ZŠ Školní - třítroubá elektrická pec x x 80 80 100,0

3113 ZŠ a MŠ Na Pěšině - schodolez x x 164 164 100,0

3141 ŠJ Jungmannova - nerezová pánev x x 110 110 100,0

33 - kultura OŠK 1 487 2 930 3 433 3 433 100,0

3311 Městské divadlo Děčín, p. o. - panoramatické polarizační plátno 955 x x x x
3311 Městské divadlo Děčín, p. o. - digitální projektor x 1 900 1 900 1 900 100,0

3314 Městská knihovna Děčín, p. o. - vybavení nové pobočky Tržní ul. 145 x x x x
3314 Městská knihovna Děčín, p.o. - upgrade x x 620 620 100,0

3321 Zámek Děčín, p. o. - knihovna do expozice x 936 723 723 100,0

3321 Zámek Děčín, p. o. - nákup vybavení zámecké restaurace 387 x x x x
3321 Zámek Děčín, p. o. - kachlová kamna do expozice x 94 60 60 100,0

3321 Zámek Děčín, p. o. - pořízení osvětlení v zámecké kuchyni x x 130 130 100,0

34 - tělovýchova a zájmová činnost 1 950 1 200 6 583 6 583 100,0

Kapitálový rozpočet - výdaje

Skutečnost k 

31.12.2017

Upravený 

rozpočet k 

31.12.2018

Schválený 

rozpočet na 

rok 2018

Skutečnost k 

31.12.2018
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rozpočtu
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31.12.2017
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3412 Děčínská sportovní - výměna posledního stávajícího tepelného čerpadla do haly OŠK 450 x x x x

3412
Děčínská sportovní - výměna motorových jednotek s frekvenčními měniči - některé trvale v
provozu od roku 2002 OŠK 1 200 x x x x

3412 Děčínská sportovní - nákup UV lamp OŠK 300 x x x x
3412 Děčínská sportovní, p. o. - plnoprůtočné středotlaké UV lampy vč. montáže OŠK x 1 200 0 0 x

3412 Děčínská sportovní, p. o. - bazénový vysavač OŠK x x 400 400 100,0

3412 Děčínská sportovní, p. o. - 2 ks speedgate (turnikety) OŠK x x 472 472 100,0

3412 Děčínská sportovní, p. o. - server pro odbavovací systém OŠK x x 328 328 100,0

3412 Děčínská sportovní, p. o. - bazénový zvedák OŠK x x 119 119 100,0

3412 Nákup nové rolby pro zimní stadion OMH x x 4 223 4 223 100,0

3412 Nákup mechanizace na úpravu plochy pro hřiště Ústecká OMH x x 882 882 100,0

3419 Nákup veslařské lodě  pro Veslařský klub Slavia Děčín, z.s. OŠK x x 159 159 100,0

35 - zdravotnictví OSV x x 50 50 100,0

3522 Osobní automobil pro Mobilní hospic Krajské zdravotní a.s. x x 50 50 100,0

36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj 94 3 000 150 70 46,7

3631 Osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu a zámečku Pastýřská stěna OKD x 3 000 150 70 46,7

3639 Prodejní stánek pro městské tržiště OKD 49 x x x x
3639 SD Střelnice - plynový zásobník TUV OMH 45 x x x x

37 - ochrana životního prostředí OKD 790 x 439 0 0,0

3722 Podzemní kontejnery 790 x x x x
3745 Pořízení samoobslužných boxů pro parkování jízdních kol x x 439 0 0,0

52 - civilní připravenost na krizové stavy KŘ 0 8 000 8 000 0 0,0

5212 Modernizace varovného informačního systému (VIS) 8 000 8 000 0 0,0

53 - bezpečnost a veřejný pořádek MP 84 x 367 201 54,8

5311 Světelné a zvukové výstražné zařízení s příslušenstvím pro nové vozidlo MP Dacia Dokker 84 x x x x
5311 Pořízení záznamového zařízení ReDat pro potřeby operační služby MP x x 300 201 67,0

5311 Pořízení kontrolního přístroje na detekci alkoholu v dechu x x 67 0 0,0

61 - státní správa a územní samospráva OPO 2 828 2 900 7 114 5 277 74,2

6171 Obnova vozového parku 1 111 700 2 372 2 281 96,2

6171 Metropolitní síť 1 057 700 1 547 1 326 85,7

6171 Elektronická úřední deska 196 x x x x
6171 Výpočetní technika HW 464 500 1 450 685 47,2

6171 Výpočetní techniky SW x 1 000 1 058 312 29,5

6171 Cvičební stroj pro MP x x 68 68 100,0

6171 Klimatizační jednotky x x 549 549 100,0

6171 Monitoring a zabezpečení RS Tolštejn x x 70 56 80,0

Stavební investice 78 242 171 586 216 942 162 816 75,1
1. akce financované z úvěru/ z vlastních zdrojů 14 755 84 413 50 139 49 289 98,3
a) rozestavěné akce 0 70 413 39 826 39 445 99,0

22 - doprava OR 0 15 404 14 826 14 447 97,4
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Zodp. % plnění
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31.12.2017
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2212 Rekonstrukce mostu u Promptusu 15 404 14 826 14 447 97,4

23 - vodní hospodářství OR 0 15 009 0 0 x

2321 Kanalizace Horní Oldřichov - 1. etapa 15 009 0 0 x

36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj OR 0 40 000 25 000 24 998 100,0

3699 Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.) 40 000 25 000 24 998 100,0

b) zahajované akce 14 755 14 000 10 313 9 844 95,5

22 - doprava 4 168 x x x x
2212 Rekonstrukce mostu u Promptusu OR 4 168 x x x x

31, 32 - vzdělávání a školské služby OMH 10 587 14 000 10 313 9 844 95,5

3111 ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX - Bynov - oprava statických poruch a zateplení MŠ OR 10 587 x x x x
3141 ŠJ Sládkova - snížení energetické náročnosti budovy OMH x 14 000 0 0 x
3141 Zateplení budovy Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13 OR x x 10 313 9 844 95,5

2. akce ostatní 63 487 87 173 166 803 113 527 68,1
a) rozestavěné akce 21 150 3 708 3 708 3 411 92,0

36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj OR 21 150 x x x x
3699 Revitalizace panelového sídliště Březiny - II. etapa 21 150 x x x x

37 - ochrana životního prostředí OR x 3 708 3 708 3 411 92,0

3742 Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě Chlum PD + realizace x 3 708 3 708 3 411 92,0

b) zahajované akce 42 337 83 465 163 095 110 116 67,5

10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 0 402 810 810 100,0

1014 Útulek - Stavební úpravy kotců - 2a OMH x 402 0 x x
1014 Rekonstrukce kotců 2a na p.p.č. 945/2, k.ú. Děčín - Staré Město OR x x 810 810 100,0

22 - doprava 8 518 22 135 59 265 55 420 93,5

2212 Prodloužení komunikace ul. Ovocná OR 1 240 x x x x
2212 Úprava přechodu pro chodce na sil. I/13 ul. Teplická, DC Bynov OR 35 x x x x
2212 Přechod pro chodce ul. Riegrova vč. veřejného osvětlení a metropolitní sítě OR 616 x x x x
2212 Obnova místní komunikace z Čertovy Vody do Dolního Žlebu OR 12 x x x x
2212 Rekonstrukce lávky přes východní nádraží ev.č.DC-004P OR 1 837 x x x x
2212 Přechody (2. polská armáda, Oblouková); propojovací chodníček, příprava cyklotras OR x 800 0 0 0,0

2212 Výstavba chodníku mezi ulicemi 2. polské armády a Oblouková OR x x 883 820 92,9

2212 Lávka přes východní nádraží OR x 9 635 42 511 40 757 95,9

2212 Rekonstrukce MK Čertova Voda OKD x 4 500 0 0 x
2212 Rekonstrukce MK Čertova Voda OR x x 331 165 49,8

2212 Rekonstrukce mostu ul. Na Hrázi DC-046L + MK + VO OKD x 6 000 0 0 x
2212 Bezbariérová trasa č.2, pokračování směr DC1 - PD OKD x 200 0 0 x

2212 PD - rekonstrukce chodníků podél silnice I. třídy v ul. Podmokelská, Pivovarská, Teplická I. 
etapa (od MK Na Výšinách po MK Vítova) OKD x 1 000 0 0 x

2212 Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 OR x x 1 073 939 87,5

2212 Přechod pro chodce ul. Riegrova vč. VO a metropolitní sítě OR x x 202 202 100,0

2212 Rekonstrukce mostu DC-004L ul. Oldřichovská, Děčín VIII OR 3 314 x 4 059 4 037 99,5

2212 Lesní cesta Chmelník OR 1 237 x 4 986 4 985 100,0

2212 Rekonstrukce komunikace Zelená x Pod Chlumem OR x x 0 0 x
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2212 PD Galerie Na Výšinách OR x x 1 000 421 42,1

2212 Přechod Kamenická x Dvořákova OR 2 x 752 67 8,9

2212 Chodník Dvořákova OR x x 677 262 38,7

2212 Rekonstrukce mostu DC-024P, Lesná OR x x 2 058 2 033 98,8

2212 Lávka Děčín - Podmokly OR x x 440 440 100,0

2221 Autobusová zastávka na p.p.č. 3 k.ú. Krásný Studenec OR 225 x x x x
2221 Autobusové zastávky Děčín "Lesná" a "Folknářská" OR x x 293 292 99,7

23 - vodní hospodářství 844 0 60 60 100,0

2321 Kanalizace Horní Oldřichov - 1. etapa OR 500 x 60 60 100,0

2333 PD - protipovodňové opatření koryta bezejmenného vodního toku Děčín Boletice u 
výchovného ústavu OR 344 x 0 x x

2341 Obnova kaskády vodních nádrží Chmelník OMH x x 0 x x
31, 32 - vzdělávání a školské služby 5 902 25 465 32 316 19 724 61,0

3111 Snížení energetické náročnosti MŠ Na Pěšině OMH 11 x x x x
3111 MŠ Májová 372, Děčín XXXII, výstavba vstupní nájezdové rampy OR 219 x x x x
3111 MŠ Klostermannova - změna zdroje vytápění OR 990 x x x x
3111 MŠ Moskevská - výstavba výtahu na potraviny OMH x 335 0 0 x
3111 MŠ Moskevská - výstavba výtahu na potraviny OR x 432 0 0,0

3111 Bezbariérovost MŠ Liliová OMH x 1 200 1 200 0 0,0

3111 Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova OMH x 990 0 0 x
3111 Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova OR x x 990 0 0,0

3111 MŠ Máchovo nám. - projekt "Učíme se venku" OMH x x 0 0 x
3111 Revitalizace zahrady ZŠ a MŠ Máchovo náměstí, DC IV - část zahrady pro MŠ OR x x 771 0 0,0

3111 MŠ Pohraniční - projekt "Duhová zahrada" OMH x x 0 0 x
3111 Revitalizace školní zahrady MŠ Děčín I, Pohraniční 455/34 OR x x 879 0 0,0

3111 Nové hygienické zázemí a změna užívání části objektu MŠ Pohraniční 455/34 OR x x 901 0 0,0

3113 ZŠ Kosmonautů přístavba skladu nářadí OR 20 x x x x
3113 ZŠ Kamenická - zateplení objektu přístavby školy OR 3 110 x x x x
3113 ŠD Klostermannova - kompletní výměna elektrorozvodů a elektroinstalace OR 1 401 x x x x
3113 Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p.o. OR x 7 990 0 0 x
3113 ZŠ Březová - vnější odvodnění pavilonů A, B OMH x 1 500 94 47 50,0

3113 ZŠ Březová - vnější odvodnění pavilonů A, B OR x x 948 0 0,0

3113 Bezbariérovost MŠ Máchovo nám. OMH x 250 250 0 0,0

3113 Bezbariérovost ZŠ Bezručova OMH x 2 500 2 500 0 0,0

3113 Zateplení ZŠ Na Pěšině č. p. 330, Děčín-Bynov - I. etapa OMH x 10 000 0 0 x
3113 ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX - Bynov, zateplení ZŠ OR x x 17 045 15 649 91,8

3113 Bezbariérovost ZŠ Na Pěšině OMH x 700 700 0 0,0

3113 ZŠ Jalůvčí - stavební úpravy hygienického zařízení OR x x 448 435 97,1

3113 ZŠ Bezručova, ZŠ Kamenická, MŠ Liliova - PD bezbariérové ZŠ OMH x x 289 89 30,8

3113 ZŠ Kosmonautů - úprava akustických podmínek a osvětlení OMH x x 188 92 48,9

3113 ZŠ Školní zateplení a oprava střešního pláště OMH x x 1 0 0,0

3113 ZŠ Školní zateplení a oprava střešního pláště OR x x 2 750 2 644 96,1
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3113 ZŠ Míru - výměna zásobovacího výtahu v kuchyni OMH x x 0 0 x
3113 Výměna výtahu v pavilonu stravování ZŠ Míru, Děčín XXXII-Boletice OR x x 768 768 100,0

3113 Zateplení objektů, rekonstrukce víceúčelového hřiště a zpevněných ploch v areálu ZŠ 
Děčín XXXII, Míru 152 OR x x 1 162 0 0,0

3141 Zateplení ŠJ Sládkova - PD OMH 151 x x x x
33 - kultura, církve a sdělovací prostředky 467 3 200 7 237 6 846 94,6

3311 Městské divadlo Děčín, p. o. - oprava elektroinstalace + rozvaděče OMH x 2 000 0 x x
3311 Městské divadlo Děčín, p. o. - rekonstrukce požárních ventilátorů OMH x 1 200 0 x x
3311 Městské divadlo Děčín, p. o. - rekonstrukce požárních ventilátorů OR x x 1 023 1 023 100,0

3311 Kino Sněžník - rekonstrukce elektroinstalace OR x x 4 513 4 122 91,3

3322 Zvonová stolice v areálu děčínského zámku OMH 121 x x x x
3314 Knihovna Děčín - přesun pobočky (Raisova ul.) do obj. Tržní 1932 OMH 49 x x x x
3314 Knihovna Děčín - přesun pobočky (Raisova ul.) do obj. Tržní 1932 OR 297 x 1 701 1 701 100,0

34 - tělovýchova a zájmová činnost 14 719 4 034 7 896 4 210 53,3

3412 Rekonstrukce osvětlovací soustavy - zimní stadion Děčín OR 1 610 x x x x
3412 ZŠ Na Pěšině multifunkční hřiště - PD + realizace OR 4 007 x x x x
3412 Hala Maroldova - výměna osvětlení OR 2 964 x x x x
3412 Plavecký areál Děčín-výměna stávajících tobogánů OR 5 683 x x x x
3412 Multifunkční hřiště u zimního stadionu - PD OR 36 x x x x
3412 Zimní stadion - rekuperace sněžné jámy OMH x 650 789 789 100,0

3412 Děčínská sportovní, p. o. - výstavba nové jímky (větší pro recirkulaci vody) OMH x 1 600 0 0 x
3412 Děčínská sportovní, p. o. - Invalidní sedátko v plavecké hale OMH x 250 0 0 x
3412 Přepadová jímka bazénové vody pro venkovní bazény Aquaparku Děčín OR x x 0 0 x
3412 Přepadová jímka bazénové vody pro venkovní bazény Aquaparku Děčín OMH x x 2 257 0 0,0

3419 Sportovní klub Děčín, z. s. - obnova části šaten atletického stadionu OŠK x x 200 200 100,0

3419 TJ Union Děčín - spolek - realizace umělého zavlažování hřiště OŠK x x 0 0 x
3421 Sportovní plocha a odvodnění na p.p.č. 82/4 k.ú. Podmokly, ul. Zahradní OR 419 x x x x
3421 Oprava a zateplení střešního pláště DDM Boletice OMH x 1 400 0 0 x
3421 Oprava a zateplení střešního pláště budovy DDM Boletice, Děčín XXXII OR x x 3 250 3 221 99,1

3421 Akce PaR18 - Kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků OR x x 500 0 0,0

3421 Akce PaR18 - Workoutové hřiště v Březinách OR x x 500 0 0,0

3421 Akce PaR18 - Basketbalové koše pro Děčín OR x x 400 0 0,0

3429 Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží OR x 134 0 0 x
35 - zdravotnictví OR 50 x x x x

3522 Krajská zdravotní, a. s. - rekonstrukce gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice
Děčín, o.z. 50 x x x x

36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj 2 342 20 579 19 396 10 996 56,7

3612 Rekonstrukce obj. Fügnerova 411/26, Děčín I na sociální bydlení OR x x 315 287 91,1

3631 Rozšíření sítě VO - ul. Souběžná, Děčín XIX OR 106 x x x x
3631 Rozšíření sítě VO - Liberecká , DC II (podél garáží) OR 637 x x x x
3631 Úprava rozvodů sítě VO - Křešice, ul. Klicperova OR 953 x x x x
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3631 Rozšíření VO - ul. Hálkova, DC I OR 99 x x x x
3631 Úpravy sítě VO Děčín - Velká Veleň OR 241 x x x x

3631 Úprava sítě VO, Dč.-H. Oldřichov I. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace) OKD x 1 500 0 0 x

3631 Úprava sítě VO, Dč.-H. Oldřichov II. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace) OKD x 1 800 0 0 x

3631 Úprava sítě VO, Dč.-H. Oldřichov I. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace) OR x x 1 500 0 0,0

3631 Úprava sítě VO, Dč.-H. Oldřichov II. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace) OR x x 1 800 0 0,0

3631 Místo pro přecházení v ul. Teplická v blízkosti křižovatky s ulicí Spojovací (možná 
součinnost se stavbou "Teplická - chodníky a VO") OKD x 800 0 0 x

3631 Místo pro přecházení v ul. Teplická v blízkosti křižovatky s ulicí Spojovací (možná 
součinnost se stavbou "Teplická - chodníky a VO") OR x 1 172 1 053 89,8

3631 Úprava sítě VO - Děčín XVII-Jalůvčí I. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) OKD x 1 200 0 0 x
3631 Oprava MK Ovesná, vč. nových rozvodů sítě VO OR x 351 351 100,0

3639 Participativní rozpočet OR x 5 000 1 068 0 0,0

3639 Opěrná zeď na p.p.č. 629/1 k.ú. Prostřední Žleb OMH 201 x x x x
3639 Opěrná zeď na p.p.č. 629/1 k.ú. Prostřední Žleb OR x x 0 0 x
3639 Opěrná zeď - k.ú. Horní Oldřichov p.č. 1614 (822) OMH x x 0 0 x
3639 SD Střelnice - rekonstrukce kanalizace (PD) OMH x x 393 0 0,0

3639 Statické zajištění stávající opěrné zdi na pozemku p.č. 1614, k.ú H. Oldřichov OR x x 1 640 0 0,0

3699 Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.) OR 105 x x x x
3699 Revitalizace panelového sídliště Děčín - Březiny, III. etapa OR x 10 279 11 157 9 305 83,4

37 - ochrana životního prostředí 658 4 150 16 383 8 262 50,4

3741 ZOO Děčín Stará farma - PD OR 93 x x x x
3741 ZOO Děčín, p. o. - demolice a výstavba seníku (havarijní stav) - azbest OMH x 3 400 0 0 x
3741 Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín OR x x 4 632 4 274 92,3

3741 ZOO Děčín, p. o. - expozice velkých koček (havarijní stav) - PD OMH x 250 250 0 0,0

3741 ZOO Děčín, p. o. - zasíťování expozice opic OR x x 0 0 x
3741 Oprava venkovního výběhu - pavilon opic OR x x 3 267 3 266 100,0

3741 ZOO Děčín, p. o. - SO-04 rosomák, SO-05 kamzík, SO-06 sovy OR x x 7 155 143 2,0

3741 ZOO Děčín - projekt "Voda v zahradě" OMH x x 500 0 0,0

3742 Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě Chlum PD + realizace OR 106 x x x x
3742 Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě Černé Kladno OR 459 x x x x
3742 Zabezpečení svahu u Domova pro seniory OMH x 500 0 0 x
3742 Zajištění skalního svahu nad parkem Domova pro seniory OR x x 579 579 100,0

43 - sociální služby 129 3 500 9 912 93 0,9

4345 Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice n. L. - PD + realizace OMH x 1 000 7 066 51 0,7

4345 Stavební úpravy DOZP Boletice OR x x 483 0 0,0

4345 Domov se zvláštním režimem - Křešice /projektová dokumentace/ OSV x 2 500 0 0 x

4357 PD - Domov se zvláštním režimem Křešice OR 55 x 363 42 11,6
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Zodp. % plnění

Par. Název akce odbor k upravenému

rozpočtu

Skutečnost k 

31.12.2017

Upravený 

rozpočet k 

31.12.2018

Schválený 

rozpočet na 

rok 2018

Skutečnost k 

31.12.2018

4357 Výstavba vyrovnávacího schodiště - Domov pro seniory, Kamenická 755 OMH 74 x x x x
4374 Optimalizace kapacit Azylového domu/noclehárny OMH x x 2 000 0 0,0

55 - požární ochrana 6 812 x x x x
5512 Zodolnění a úpravy hasičské zbrojnice JSDH Děčín XI - Horní Žleb OR 6 812 x x x x

61 - státní správa a územní samospráva 1 896 x 9 820 3 695 37,6

6171 Úprava vstupu a schodiště do budovy MP, ul. Na Valech 156, Děčín IV OR 359 x x x x
6171 Sanace části obvodového zdiva budovy B1 OR 1 087 x x x x
6171 Dřevěný přístřešek na Tolštejně OPO 44 x x x x
6171 Vybudování WC v budově B1 OPO 76 x x x x
6171 Tepelné čerpadlo pro RS Tolštejn OPO 330 x x x x
6171 Vybudování WC v budově B1 OR x x 1 189 1 188 99,9

6171 Obřadní síň OPO x x 350 285 81,4

6171 Stavební úpravy interiéru nové obřadní síně v přízemí budovy MM Děčín OR x x 0 0 x

6171 Kanceláře OSV býv. knihovna OPO x x 450 389 86,4

6171 Budova MM A6 - knihovna OR x x 5 400 48 0,9

6171 Zateplení a oprava padající římsy budovy MP OPO x x 50 49 98,0

6171 Zateplení a oprava padající římsy budovy MP OR x x 2 160 1 516 70,2

6171 Dodávka a montáž automatických dveří v suterénu budovy MM OPO x x 93 93 100,0

6171 Posuvné dveře na B1 OPO x x 103 102 99,0

6171 Přístřešek na budově B1 OPO x x 25 25 100,0

Rezerva, účelové dotace aj. 1 067 11 345 50 193 749 1,5
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj OE x 7 000 6 966 749 10,8

3639 Dotace na TI k RD x 5 000 5 000 300 6,0

3639 Dotace na ČOV pro RD x 2 000 1 966 449 22,8

64 - ostatní činnosti OE 1 067 4 345 43 227 0 0,0

6409 Úroky z dlouhodobého úvěru na realizaci IPRM 1 067 x x x x
6409 Rezerva x 4 345 43 227 0 0,0

Výkupy nemovitostí 2 703 1 714 1 763 1 740 98,7
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj OMH 2 703 1 714 1 763 1 740 98,7

3639 Výkupy nemovitých věcí 2 703 1 714 1 763 1 740 98,7

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 92 005 203 550 297 680 183 168 61,5
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Tabulka č. 7

                (v tis. Kč)
% plnění

k upravenému

rozpočtu

Třída 8 - financování -78 057 120 413 218 948 -19 416 x

8115 změna stavu krátkodobých prostředků -19 005 60 000 233 703 -4 247 x
8117 aktivní krátkodobé operace řízení likvidity 4 x x x x
8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 14 755 84 413 24 767 24 767 100,0
8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček -73 525 -24 000 -39 522 -39 522 100,0
8901 operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů -286 x x -414 x

FINANCOVÁNÍ CELKEM -78 057 120 413 218 948 -19 416 x

Skutečnost k 

31.12.2017

Financování

Upravený 

rozpočet k 

31.12.2018

Schválený 

rozpočet na rok 

2018

Skutečnost k 

31.12.2018
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v tis. Kč

řádnými mimořádnými splaceno 

splátkami splátkami celkem
2017 14 755 0 0 0 14
2018 24 767 16 000 23 522 39 522 121

Celkem 39 522 16 000 23 522 39 522 135

Zůstatek úvěru 60 478
Zůstatek jistiny 0

Čerpání

Splácení

Tabulka č. 8a

Výdaje spojené s čerpáním a splácením střednědobého úvěru 
   k 31. 12. 2018

Rok Úroky
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Tabulka č. 8b

(v tis. Kč)

Poř. 
číslo Paragraf Název akce

Celkové 
rozpočtové 
náklady (v 

tis. Kč)

Skutečnost 
2017

Skutečnost 
2018

z toho z 
úvěru  v 

roce 2018

1. 3111 Snížení energetické náročnosti MŠ Na 
Pěšině 10 587 10 587 x x

2. 2212 Rekonstrukce mostu u Promptusu 18 994 4 168 14 447 13 355

3. 3699 Obnova historické části Podmokel - etapa C 
(okolí Husova nám.) 54 482 x 24 998 11 412

4. 3141
Zateplení budovy Školní jídelny Děčín I, 
Sládkova 1300/13 - kap. část 14 313 x 9 844 x

5. 2321 Kanalizace Horní Oldřichov - 1. a 2. etapa 32 698 x 0 x

Celkem 131 074 14 755 49 289 24 767

Přehled akcí financovaných ze střednědobého úvěru
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Tabulka č. 9  
 

Hospodaření správy bytového fondu za rok 2018 
 
                                                                       Upravený                                
                                                                        rozpočet               Skutečnost                % 
Položka                                                             r. 2018              k 31.12.2018            plnění         
                                                                                                                                          
603 - Výnosy z pronájmu                            11 000 000           11 800 788,04           107,28 
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení      5 000 000             5 453 236,13           109,06    
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek                     0                  49 522,43                    0 
649 - Ostatní výnosy z činnosti                       446 000                 746 684,58          167,42 
662 – Úroky                                                        2 000                     2 347,65           117,38  
669 – Ostatní finanční výnosy                                    0                         17,28                    0 
Zapojení fin. prostředků z min. období         4 084 000                987 468,65             24,18      
Zapojení fin. prostředků z rozpočtu města      200 000                                0                    0 
 
Výnosy celkem                                        20 732 000             19 040 064,76            91,84 
 
501 - Spotřeba materiálu                                800 000              1 181 774,84          147,72 
502 - Spotřeba energie                                   300 000                 666 270,86          222,09       
511 - Opravy a udržování            ZU           7 261 000               2 704 466,25           37,25     
518 - Ostatní služby                                    1 200 000               1 509 462,91         125,79     
521 - Mzdové náklady                 ZU           1 800 000               1 771 419,50           98,41           
524 - Zákonné sociální pojištění                    600 000                  601 725,90         100,29 
531 – Daň silniční                                                      0                     1 080,00                   0 
538 - Jiné daně a poplatky                               80 000                   63 553,90            79,44 
556 – Tvorba a zúčtování opravných          1 700 000              2 680 300,46          157,66                 
           položek 
557 - Náklady z vyřazených pohledávek     1 900 000                 707 064,78            37,21          
558 - Náklady z drobného dlouhodobého           5 000                  74 433,39       1 488,67                        
         majetku          
549 – Ostatní náklady z činnosti                         1 000                                0                    0 
551 – Odpisy dlouhodobého majetku           5 084 000            5 081 584,00             99,95 
562 – Úroky                                                                0                         14,96                    0 
569 - Ostatní finanční náklady                            1 000                       125,01             12,50     
591 – Daň z příjmů                                                     0             1 931 473,00                   0 
595 – Dodatečné odvody, daně z příjmu                   0                  65 315,00                    0 
 
Náklady celkem                                        20 732 000            19 040 064,76            91,84                                                                                
  
Hospodářský výsledek                                            0                                  0                   0 
                           
ZU = závazný ukazatel                 
   
Zůstatek peněžních prostředků  
u peněžních ústavů k 31.12.2018                                          13 361 383,17                                    

počet spravovaných bytových, nebytových                                               650 
jednotek a garáží k 31.12.2018     
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Komentář k rozhodujícím nákladovým a výnosovým položkám 
 
Tržby: 
 
603 - Výnosy z pronájmu 11 800 780,04 Kč – jedná se o předpis nájemného, které by měla správa 
bytového a nebytového fondu získat.  
 
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení činily 5 453 236,13 Kč – jedná se o poplatky z prodlení. 
Poplatek z prodlení byl vždy předepisován až s jeho úhradou, avšak na základě auditu pohledávek 
v r. 2016 je poplatek z prodlení nyní předepisován ve všech případech, kdy byla uhrazena jistina a 
lze tudíž vyčíslit jeho konečnou výši. Z tohoto důvodu došlo k velkému navýšení výnosů ze 
smluvních pokut a úroků z prodlení.  
 
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek činily 49 522,43 Kč.   
 
649 - Ostatní výnosy z činnosti činily 746 684,58 Kč a tvoří je: 

- soudní poplatky – 51 693,- Kč 
- ostatní finanční výnosy – 589 583,68 Kč – jedná se o faktury vystavené správou bytového 

fondu, náklady řízení, promlčené přeplatky a drobné přeplatky 
- pojistné škody – 105 407,90 Kč – jedná se o pojistné plnění za poškozené výtahové dveře 

v objektu čp. 1331 ul. Dvořákova, Děčín II (3 538,- Kč), náhradu škody na majetku v b.j.č. 
21 v objektu čp. 1932 ul. Tržní, Děčín IV (68 514,90 Kč), náhradu škody na majetku v b.j.č. 
15 v objektu čp. 1932 ul. Tržní, Děčín IV (19 343,- Kč), náhradu škody na majetku v b.j.č. 
2 a nebytového prostoru v objektu čp. 1389C ul. Myslbekova 12, Děčín I (14 012,- Kč).   

  
662 - Úroky činily 2 347,65 Kč. 
 
669 - Ostatní finanční výnosy činily – 17,28 Kč – jedná se o haléřové vyrovnání. 
 
Náklady: 
 
501 - Spotřeba materiálu činila 1 181 774,84 Kč a tvoří ji:  

- spotřeba materiálu – 32 981,- Kč 
- spotřeba pohonných hmot – 154,00 Kč – jedná se o nákup benzínu do motorové sekačky 

v domě zvláštního určení čp. 1525 ul. Krásnostudenecká, Děčín VI 
- zařizovací předměty – 1 148 639,84 Kč – jedná se o pořízení zařizovacích předmětů, které 

bylo nutné z důvodu havarijního stavu vyměnit. 
 

502 - Spotřeba energie činila 666 270,86 Kč a tvoří ji: 
- spotřeba el. energie – 16 462,03 Kč 
- spotřeba plynu – 1 500,- Kč 
- spotřeba tepla a TUV – 598 926,54 Kč 
- spotřeba vody – 49 382,29 Kč 

 
- jedná se o přímé náklady z ročního vyúčtování za bytové a nebytové jednotky, které město 

vlastní v prodaných domech, náklady za neobsazené bytové jednotky 
 
511 - Náklady na opravy a udržování činily 2 704 466,25 Kč – jedná se o náklady na běžné opravy 
a havárie.  
518 - Ostatní služby činily 1 509 462,91 Kč a tvoří je:  

- ostatní služby – 1 352 720,91 Kč – jedná se o služby, revize, příspěvky do fondu oprav 
Společenství vlastníků, kde město plní funkci vlastníka za neprodané byty,  
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- čištění kanalizace – 3 775,20 Kč 
- náklady na program – 85 214,- Kč 
- právní služby – 4 525,40 Kč – odměna notáře za sepsání notářského zápisu NZ 80/2018 

Prohlášení o poskytnutí přístřeší – b.j.č. 5 v objektu čp. 556 ul. Kamenická, Děčín II 
- deratizace a desinfekce –  4 545,- Kč 
- služby SIPO – 13 413 Kč 
- poštovné – 12 086,- Kč 
- služby peněžních ústavů – 33 183,40 Kč 

 
521 - Mzdové náklady činily 1 771 419,50 Kč a tvoří je: 

- mzdové náklady zaměstnanců v pracovním poměru. Od 01/2018 do 05/2018 se jednalo o 
přepočtený stav 4,51 osob. Na základě reorganizace práce na odboru místního hospodářství 
došlo od 1.6.2018 k úpravě úvazků. Přepočtený stav nyní činí 4,61 osob.   

 
524 - Zákonné sociální pojištění činilo 601 725,90 Kč a tvoří je: 

- zdravotní pojištění – 158 869,50 Kč 
- sociální pojištění – 442 856,40 Kč 
 

531 – Daň silniční – 1 080,- Kč 
 
538 - Jiné daně a poplatky činily 63 553,90 Kč a tvoří je náklady na soudní poplatky. 
 
551 – Odpisy dlouhodobého majetku – 5 081 584,- Kč 
 
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek činila 2 680 300,46 Kč – v souladu se 
zákonnou povinností odrážejí opravné položky rizika vyplývající z možných neuhrazených 
pohledávek. 
 
557 - Náklady z vyřazených pohledávek činily 707 064,78 Kč – jedná se o vyřazené, nedobytné 
pohledávky, resp. jejich odpis, který se promítá do nákladů hospodářské činnosti. 
 
558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku činily 74 433,39 Kč – jedná se o nákup 
garnýže do klubovny v domě zvláštního určení čp. 398 ul. Přímá, Děčín XXXII, o nákup 2 ks stolů, 
4 ks židlí do společných kuchyní v domě zvláštního určení čp. 1362 ul. Krásnostudenecká 104A, 
Děčín VI, 2 ks dálkových ovladačů ke garážovému stání v objektu čp. 1932 ul. Tržní, Děčín IV,               
o zabezpečovací zařízení objektu čp. 143 ul. Vilsnická, Děčín VII a kamerový systém na objektu čp. 
1911 ul. Příbramská, Děčín IV.   
 
562 – Úroky – 14,96 Kč   
 
569 - Ostatní finanční náklady činily – 125,01 Kč – jedná se o haléřové vyrovnání.  
 
591 – Daň z příjmů – 1 931 473,- Kč   
 
595 – Dodatečné odvody, daně z příjmů činily 65 315,- Kč   
   
 
 
 

Plán oprav většího rozsahu pro r. 2018 (RM dne 12.6.2018 usnesení č. RM 18 11 37 13): 
 

1. Oprava střešní konstrukce jehlanu v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV – 542 tis Kč.  
2. Modernizace výtahu v objektu Kamenická 610/111, Děčín II – 800 tis. Kč  
3. Modernizace výtahu v objektu Přímá 398, Děčín XXXII – 800 tis. Kč. 

104



4. Drobné stavební úpravy bytových jednotek v objektu Průchod 1411/4, Děčín I – 900 tis. Kč. 
5. Oprava třech bytových jednotek Krokova 825/17, Děčín I pro sociální bydlení – 1 745 tis. Kč. 
6. Výměna oken Vila Tereza – Mírové nám. 242/4, Děčín IV – 3 500 tis. Kč (případně 6 500 tis. 

Kč). 
7. Přebudování nebytových prostor v objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín VI na bytové 

bezbariérové jednotky a vybudování vedlejších vchodových dveří v technickém podlaží – 780 
tis. Kč. 

Ve druhém pololetí byla provedena oprava střešní konstrukce jehlanu v objektu Tržní 1932/26, Děčín 
IV za 609 tis. Kč.  

Přebudování nebytových prostor v objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín VI za 957 tis. Kč vč. 
DPH bylo ukončeno v lednu r. 2019, tudíž byly finanční prostředky čerpány až v r. 2019.  

Dále byla provedena oprava třech bytových jednotek v objektu čp. 825 ul. Krokova 17, Děčín I pro 
sociální bydlení za 1 825 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že se jednalo o investiční akci, nejsou finanční 
prostředky promítnuté na nákladovém účtu – opravy a udržování. Na tuto investiční akci by měla být 
poskytnuta dotace ve výši 90 %. 

Drobné stavební úpravy bytových jednotek v objektu Průchod 1411/4, Děčín I byly zahájeny na konci 
měsíce října 2018. Zatím byla provedena pouze I. etapa (oprava bytové jednotky č. 5 a č. 6) za 330 
tis. Kč (uhrazeno rovněž v 01/2019). II. etapa (oprava bytové jednotky č. 4) bude provedena po jejím 
uvolnění.  

Realizace „Modernizace výtahu v bytových domech Kamenická 569/109 a 610/111, Děčín II a v 
objektu Přímá 398, Děčín XXXII neproběhla v roce 2018, neboť je modernizace zadávána bez 
projektu. Předmětem veřejné zakázky je celková výměna výtahu a následný záruční a pozáruční 
servis výtahu vč. zpracování technické dokumentace a projektové dokumentace skutečného 
provedení. U právního zástupce města musela být připravena smlouva o dílo a servisní smlouva. 
Veřejná zakázka bude vypsána v roce 2019.  

Výměna oken v objektu Mírové nám. 242/4, Děčín IV bude zahájena na jaře letošního roku. Cena 
za provedení díla činí 3 565 tis. Kč vč. DPH.     

Je nutné ponechat na peněžních účtech finanční rezervu z důvodu ročního vyúčtování nájemného 
a služeb s nimi spojených. 
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Tabulka č. 10

 v Kč

           Organizace Výnosy z toho Náklady HV                Rozdělení HV*

celkem příspěvek města celkem  +zisk/-ztráta fond odměn rezervní fond

Městské divadlo Děčín 28 015 652,23 13 164 790,00 27 957 832,43 57 819,80 17 345,00 40 474,80

Městská knihovna Děčín 23 609 510,83 18 000 000,00 23 604 586,96 4 923,87 3 939,10 984,77

Zámek Děčín 21 425 858,38 14 272 853,41 21 418 549,87 7 308,51 0,00 7 308,51

Děčínská sportovní 44 220 162,84 20 907 000,00 44 198 005,79 22 157,05 0,00 22 157,05

ZOO Děčín 25 094 567,74 15 687 000,00 25 094 567,74 0,00 0,00 0,00

Centrum sociálních služeb 99 953 364,39 21 280 000,00 99 941 076,56 12 287,83 2 400,00 9 887,83

Lesní úřad Děčín 8 669 495,47 835 724,00 8 668 448,61 1 046,86 1 046,86 0,00

MŠ Májová 19 854 778,60 3 649 473,00 19 854 778,60 0,00 0,00 0,00

MŠ Riegrova 21 211 652,21 2 167 000,00 21 211 652,21 0,00 0,00 0,00

MŠ Liliova 15 706 529,59 2 223 830,00 15 668 546,18 37 983,41 10 500,00 27 483,41

MŠ Klostermannova 21 288 015,00 3 471 116,00 21 093 721,73 194 293,27 90 000,00 104 293,27

ZŠ Školní 49 511 090,60 8 182 399,00 49 371 308,20 139 782,40 80 000,00 59 782,40

Výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2018

a rozdělení hospodářských výsledků do fondů
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           Organizace Výnosy z toho Náklady HV                Rozdělení HV*

celkem příspěvek města celkem  +zisk/-ztráta fond odměn rezervní fond

ZŠ Dr. M. Tyrše 38 305 167,80 3 900 000,00 38 234 821,43 70 346,37 40 000,00 30 346,37

ZŠ Na Stráni 31 736 543,56 4 374 166,24 31 691 530,43 45 013,13 0,00 45 013,13

ZŠ Na Pěšině 46 588 899,72 6 384 033,04 46 505 854,61 83 045,11 30 000,00 53 045,11

ZŠ Máchovo 48 364 684,32 5 610 595,87 48 341 219,95 23 464,37 0,00 23 464,37

ZŠ Kosmonautů 25 255 699,32 3 583 093,00 25 230 251,45 25 447,87 0,00 25 447,87

ZŠ Komenského 34 099 287,30 2 425 000,00 33 882 409,56 216 877,74 100 000,00 116 877,74

ZŠ Kamenická 41 948 910,02 5 074 963,00 41 855 927,94 92 982,08 10 000,00 82 982,08

ZŠ Březová 46 638 052,95 7 674 720,50 46 501 377,60 136 675,35 50 000,00 86 675,35

ZŠ Míru 36 012 277,13 7 603 339,16 35 863 495,07 148 782,06 40 000,00 108 782,06

ZŠ Vojanova 33 847 773,63 5 957 222,00 33 738 574,91 109 198,72 32 759,00 76 439,72

ŠJ Jungmannova 6 497 173,15 1 250 000,00 6 378 926,87 118 246,28 40 000,00 78 246,28

ŠJ Sládkova 15 965 706,19 1 902 000,00 15 774 596,68 191 109,51 150 000,00 41 109,51

Dům dětí a mládeže 24 046 624,08 5 460 599,20 23 929 192,43 117 431,65 35 200,00 82 231,65

CELKEM 807 867 477,05 185 040 917,42 806 011 253,81 1 856 223,24 733 189,96 1 123 033,28

HV = hospodářský výsledek
* schváleno v RM dne 12.03.2019 usn.č. RM 19 05 39 03 
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          Tabulka č. 11 

Dopravní podnik města Děčína, a. s. 

Příloha 1- Aktuální výsledky hospodaření dopravce za rok 2018 
   Prosinec 2018 Leden - prosinec 2018

Název ukazatele Skutečnost     Plán % plánu Skuteč.
1-12/ 2017 2018 plán skuteč. index plán skuteč. index 2018 18/17

Výnosy celkem 183 478 187 677 15 488 15 184 98,0 187 677 197 443 105,2 105,2 107,6

z toho:   

tržby za jízdné v MAD 40 729 39 000 3 250 2 058 63,3 39 000 32 867 84,3 84,3 80,7

kompenzace MAD 55 250 61 577 5 130 5 130 100,0 61 577 61 413 99,7 99,7 111,2

kompenzace ÚST.KRAJ 2 944 2 900 200 1 033 516,5 2 900 4 795 165,3 165,3 0,0

doúčtování prokaz.ztráty MAD 1 685 0 0 0 0,0 0 4 826 0,0 0,0 0,0

jízdné (systém clearing) 3 909 3 800 300 238 79,3 3 800 8 564 225,4 225,4 0,0

zájezdy a ostatní doprava 2 665 2 800 200 128 64,0 2 800 1 968 70,3 70,3 73,8

služby opravárenské 1 317 1 400 110 90 81,8 1 400 1 541 110,1 110,1 117,0

reklamní letáky 154 150 10 4 40,0 150 74 49,3 49,3 48,1

čipové karty,jízdní řády,pokuty 204 150 10 12 120,0 150 163 108,7 108,7 79,9

pronájem dlouhodobého majetku 3 444 3 400 280 300 107,1 3 400 4 070 119,7 119,7 118,2

prodané služby a zboží 68 597 70 000 5 800 5 555 95,8 70 000 72 499 103,6 103,6 105,7

tr.z prodeje nehm.a hm.majetku 110 100 8 133 0,0 100 474 0,0 0,0 0,0

materiál použitý na zakázky 1 229 1 300 100 85 85,0 1 300 1 573 121,0 121,0 128,0

finanční a provozní výnosy,dary 1 241 1 100 90 418 464,4 1 100 1 580 143,6 143,6 127,3

ostatní dotace (vzdělávání) 0 0 0 0 0,0 0 1 036 0,0 0,0 0,0

Náklady celkem 191 379 199 520 16 623 18 398 110,7 199 520 208 819 104,7 104,7 109,1

z toho:  

materiál.náklady 31 214 30 000 2 500 1 960 78,4 30 000 29 531 98,4 98,4 94,6

v tom : CNG 0 0 344 344 100,0 2 508 2 508 100,0 0,0 0,0

          : motorová nafta 20 782 19 000 1 600 1 081 67,6 19 000 16 976 89,3 89,3 81,7

energie celkem 2 935 3 300 275 456 165,8 3 300 4 254 128,9 128,9 144,9

nákl. za prod.služby a zboží 62 781 64 000 5 300 5 530 104,3 64 000 65 959 103,1 103,1 105,1

opravy a udržování 1 084 1 000 80 76 95,0 1 000 2 084 208,4 208,4 192,3

cestovné 129 120 10 8 80,0 120 158 131,7 131,7 122,5

služby nemateriální povahy 8 682 9 000 750 656 87,5 9 000 9 599 106,7 106,7 110,6

osobní náklady 61 765 68 000 5 700 6 623 116,2 68 000 72 128 106,1 106,1 116,8

daně a poplatky 136 100 8 28 350,0 100 140 140,0 140,0 102,9

odpisy dlouhodobého majetku 20 467 21 000 1 750 1 977 113,0 21 000 21 666 103,2 103,2 105,9

zůst.cena pr.nehm.a hm.maj.dary 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0

úroky placené 0 0 0 64 0,0 0 520 0,0 0,0 0,0

aktivace -36 0 0 0 0,0 0 -21 0,0 0,0 0,0

finanční a provozní náklady 3 055 3 000 250 1 020 408,0 3 000 4 504 150,1 150,1 147,4

zúčtování opr. položek a rezerv -165 0 0 0 0,0 0 -501 0,0 0,0 0,0

daň z příjmů odložená -668 0 0 0 0,0 0 -1 202 0,0 0,0 0,0

 

Hospodářský výsledek -7 901 -11 843 -1 135 -3 214 283,2 -11 843 -11 376 96,1 - 144,0  
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 Prosinec 2018   Leden - prosinec 2018

Název ukazatele Skutečnost   Plán % plánu Skuteč.
1-12/2017 2018 plán skuteč. index plán skuteč. index 2018 18/17

Počet zaměstnanců osob 127 132 132 141 106,8 132 137 103,8 103,8 107,9
z toho: řidiči MAD osob 70 75 75 82 109,3 75 79 105,3 105,3 112,9
          dělníci osob 36 36 36 36 100,0 36 36 100,0 100,0 100,0
          THZ osob 21 21 21 23 109,5 21 22 104,8 104,8 104,8
řidiči MAD - dohody osob 5 5 5 5 100,0 5 5 100,0 100,0 100,0

Vozokilometry celkem tis. km 2 126 2 130 177 165 93,2 2 130 2 095 98,4 98,4 98,5
z toho: MAD tis. km 2 008 2 010 167 164 98,2 2 010 2 056 102,3 102,3 102,4
          údržba tis. km 52 50 4 0 0,0 50 3 6,0 6,0 5,8
          zájezdy a ost. doprava tis. km 66 70 6 1 16,7 70 36 51,4 51,4 54,5

 
Přepravené platící osoby tis.osob 5 923 5 900 500 421 84,2 5 900 5 679 96,3 96,3 95,9

Mzdové prostředky celkem tis.Kč 43 615 48 860 4 060 4 716 116,2 48 860 51 028 104,4 104,4 117,0
z toho: mzdové náklady tis.Kč 43 559 48 800 4 055 4 707 116,1 48 800 50 968 104,4 104,4 117,0
          fond odměn tis.Kč 56 60 5 9 180,0 60 60 100,0 100,0 107,1

 
Průměrná mzda celkem Kč 27 500 30 250 31 758 32 383 102,0 30 250 30 277 100,1 100,1 110,1
z toho: řidiči autobusů Kč 27 542 30 800 32 335 32 859 101,6 30 800 30 588 99,3 99,3 111,1

 
Tržby za jízdné v MAD/1 vozokm Kč 23,70 19,40 21,46 20,30 94,6 19,40 22,48 115,9 115,9 94,9
Prokazatelná ztráta/1 vozokm Kč 27,51 32,64 30,72 31,28 101,8 32,64 29,95 91,8 91,8 108,9
Náklady celkem/1 vozokm Kč 59,66 67,42 70,28 77,50 110,3 67,42 67,60 100,3 100,3 113,3

 
Spotřeba nafty tis.lt 932 800 60 44 73,3 800 710 88,8 88,8 76,2
Spotřeba CNG tis.kg 0 0 35 35 100,0 257 257 100,0 0,0 0,0
Spotřeba olejů tis.lt 4,4 5 0,4 0,4 100,0 5,0 4,3 86,0 86,0 97,7
Spotřeba el. energie tis.kWh 404 440 40 61 152,5 440 554 125,9 125,9 137,1
Spotřeba zemního plynu tis.m3 8,9 13 2,3 0,5 21,7 13,0 9,8 75,4 75,4 110,1
Spotřeba vody tis.m3 7,1 7 0,6 0,4 66,7 7,0 5,9 84,3 84,3 83,1
Nakoupené teplo GJ 2 484 2 500 200 477 238,5 2 500 2 899 116,0 116,0 116,7
Průměrná spotřeba nafty PD lt / 100 km 43,69 43,00 45,16 46,12 102,1 44,63 44,83 100,4 104,3 102,6
Průměrná spotřeba CNG PD kg/ 100 km 0 0,00 49,29 49,76 101,0 49,90 49,78 99,8 0,0 0,0

 
Přesčasová práce hod. 19 508 19 000 1 500 1 794 119,6 19 000 22 205 116,9 116,9 113,8
z toho: řidiči autobusů hod. 17 384 17 500 1 400 1 545 110,4 17 500 19 301 110,3 110,3 111,0  
 

 

109



110

martoma
Text napsaný psacím strojem
Tabulka č. 12

martoma
Text napsaný psacím strojem
TERMO Děčín a. s.
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martoma
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Tabulka č. 14

Přijaté úvěry a půjčky 
v tis.KčZůstatek Výše

Střednědobý 
úvěr města 100 000 KB, a. s. 39 522 39 522 31.12.2022 0

měsíční 
rovnoměrné 

splátky
0

CELKEM 113 480 x 53 002 39 522 x 13 480

Čerpáno 
od 

počátku

Úvěrový 
ústav

13 480

Splatnost doDruh úvěru, 
půjčky Způsob ručení

jednorázově do 
doby splatnosti13 480 žádnéAmerické 

společnosti

Výše měsíčních 
splátek

rok 2025

Zůstatek 
jistiny úvěru k 

31.12.2018

Splaceno 
od počátku

žádné

13 480 0
Půjčka 
amerických 
společností

Výše půjčky

Přehled závazků statutárního města Děčín vyplývajících z přijatých 
úvěrů a půjček
k 31. 12. 2018

Hodnota 
zástavy

0
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Tabulka č. 15

a) v městem založených společnostech

počet kusů jmenovitá hodnota celk. jmenovitá podíl města poznámka
Kč/1 ks hodnota v Kč

DPmD, a. s. 9 480 10 000 94 800 000 100%

Technické služby Děčín a. s. 353 10 000 3 530 000 3,10%

TERMO Děčín a. s. 16 053 93 1 492 929 3,09%

b) ostatní

Svč. vodárenská 

společnost a. s. 

10 000 30 000 x 

Majetkové podíly města Děčín ve společnostech k 31. 12. 2018

365 087 1 000 365 087 000 neobchod.

RRA a. s.

4,80%

1,50%3
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Tabulka č. 16

(v Kč)

Zůstatek fondu k 1. 1. 2018 3 281 410,29
Příjmy:
Příděl z rozpočtu města ve výši 4 % ze skutečně 
vyplaceného objemu prostředků na platy 6 197 631,72

Příjmy celkem 6 197 631,72
Výdaje:
Rekreace, zájezdy, kulturní akce 204 101,77
Odměny a dary 12 000,00
Příspěvek na penzijní pojištění 1 652 000,00
Nákup služeb - stravování 3 039 936,00

Výdaje celkem 4 908 037,77

Zůstatek fondu k 31. 12. 2018 4 571 004,24

Sociální fond 
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Tabulka č. 17

v tis. Kč

Počet obyvatel 1 49
Příjmy celkem po konsolidaci 2 1 050 792
Úroky 3 -121
Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 4 -39 522
Dluhová služba celkem 5 -39 643
Ukazatel dluhové služby (v %) 6 -3,77%
Aktiva celkem 7 6 319 964
Cizí zdroje 8 337 515
Stav na bankovních účtech 9 363 985
Úvěry a komunální obligace 10 13 853
Přijaté NFV a ostatní dluhy 11 0
Zadluženost celkem 12 13 853
Podíl CZ  k celkovým aktivům (v %) 13 5,34%
Podíl zadluženosti na CZ (v %) 14 4,10%
8-leté saldo 15 428 661
Oběžná aktiva 16 592 312
Krátkodobé závazky 17 274 606
Celková likvidita 18 2,16

Vysvětlivky:
CZ - cizí zdroje
NFV - návratné finanční výpomoci

Ukazatel Číslo ř. Stav k 31. 12. 2018

Monitoring hospodaření statutárního města Děčín
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Tabulka č. 18

           Pohyb obyvatel za rok 2018

počet obyvatel k 1. 1. 2018 48 995

počet obyvatel k 30. 6. 2018 48 654

počet obyvatel k 31. 12. 2018 48 607

pokles za rok 2017 -388

celkem      z toho žen

počet obyvatel k 31. 12. 2018 48 607 25 023

počet narozených 684

počet přihlášených 834

počet zemřelých 853

počet odhlášených 1 045

ukončený pobyt na území ČR 8

             (údaje OSČ - oddělení správních agend)
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Tabulka č. 19

v tis. Kč

Druh pohledávky k 31.12.2011 k 31.12.2012 k 31.12.2013 k 31.12.2014 k 31.12.2015 k 31.12.2016 k 31.12.2017 k 31.12.2018

1. Místní poplatky 20 538 21 872 23 358 24 961 26 298 27 291 26 961 27 817

2. Pokuty včetně nákl. řízení 21 734 22 424 21 975 24 745 27 068 30 175 33 802 36 893

3. Ostatní příjmy celkem, v tom: 14 722 12 455 11 201 10 073 10 055 10 207 10 058 10 640

UNION BANKA (konkurz) 4 391 4 391 4 391 4 391 4 391 4 391 3 754 3 754

Půjčky švýcarské vlády DEZA 1 358 1 644 1 273 1 148 1 128 1 045 1 019 1 004

Prodej domů, bytů 1 284 1 215 0 0 0 0 0 0

1 688 1 612 1 712 474 910 613 584 1 425

Pronájem pozemků 353 264 371 534 289 256 308 340

Vyúčtování nákladů na umístění zvířat v útulku 1 295 1 411 1 338 1 373 1 476 1 497 1 546 1 601

Náklady výkonu rozhodnutí 546 526 512 500 488 478 472 466

Nedoplatky na sociálních dávkách 1 850 492 422 345 336 297 269 249

1 820 740 947 1 084 874 966 750 968

Ostatní 137 160 235 224 163 663 1 357 833

4. Pohledávky ze SBF celkem (bez přísl.) 35 095 34 414 33 268 32 650 31 269 28 198 24 822 23 710

POHLEDÁVKY STAT. MĚSTA DĚČÍN CELKEM 92 089 91 165 89 802 92 429 94 690 95 872 95 644 99 061

44 679 45 327 46 267 50 551 54 190 58 241 61 504 65 426

47 410 45 839 43 535 41 878 40 500 37 631 34 140 33 635

Náhrady škody, likvidace autovraků, smluvní pokuty, 
bezdůvodné obohacení

z toho: daňové pohledávky

            ostatní (nedaňové) pohledávky

Přehled a vývoj pohledávek statutárního města Děčín po splatnosti         

Pronájem majetku (NP, hřbit.místa) vč. služeb (bez HČ)118



Příloha č. 2
 Závěrečného účtu statutárního
 města Děčín za rok 2018
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Graf č. 1

v tis. Kč
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

příjmy 1 050 458 1 127 455 1 044 997 946 810 923 092 1 001 350 1 193 310 945 677 985 114 1 208 475 728 404 914 384 774 244 810 317 875 090 930 291 1 050 792
výdaje 1 072 191 1 142 383 992 875 852 027 900 373 1 091 654 1 086 266 1 063 320 1 179 688 1 277 603 748 126 682 405 747 120 770 058 754 416 852 234 1 031 376
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Graf č. 2

 

v tis. Kč

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

příjmy pr. 772 867 967 243 931 150 775 225 847 280 921 264 954 329 915 360 954 465 957 100 657 118 720 759 730 644 757 575 813 994 904 924 1 004 304

výdaje pr. 798 055 963 598 897 128 688 338 738 917 842 579 909 890 948 505 907 946 912 332 597 771 635 405 658 429 655 030 674 179 760 229 848 208

pr. saldo -25 188 3 645 34 022 86 887 108 363 78 685 44 439 -33 145 46 519 44 768 59 347 85 354 72 215 102 545 139 815 144 695 156 096

 

Pozn.: provozní výdaje jsou uváděny vč. velkých oprav
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Graf č. 3

Vývoj provozního salda v letech 2002 - 2018
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Graf č. 4

v tis. Kč
rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
objem daní 364 837 391 431 426 060 470 792 477 358 516 922 546 435 470 916 497 489 485 032 482 103 515 623 541 188 555 733 607 792 649 751 721 626
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Graf č. 5

v tis. Kč

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Místní popl. za VHP 7 085 7 130 6 559 5 501 8 968 603 0 0 0 0 0 0
Odvod části výtěžku z 
provozování loterií 3 796 3 526 3 586 2 816 2 178 1 705 0 0 0 0 0 0

Odvod z loterií a podobných 
her kromě VHP 0 0 0 0 0 1 514 2 340 1 925 2 168 2 721 927 3

Odvod z loterií - dílčí odvod 
z VHP 0 0 0 0 0 19 108 17 163 18 844 17 247 20 892 6 273 2

Správní poplatek 5 964 5 894 4 716 3 813 5 792 -2 716 230 283 280 157 0 76
Daň z hazardních her 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 146 35 102
Celkem 18 852 18 558 16 870 14 140 18 949 20 214 19 733 21 052 19 695 23 770 42 346 35 183

Přehled celkových příjmů z hazardu
v letech 2007 - 2018
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Graf č. 6

rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
počet dle OSČ 51 218 50 852 50 767 50 570 50 460 50 083 49 809 49 880 49 787 49 541 49 512 49 292 48 995 48 607
počet dle ČSÚ 51 875 52 165 52 509 52 282 52 260 51 691 50 301 50 289 50 104 49 833 49 739 49 521 49 226 48 809

                      a údaje Českého statistického úřadu (ČSÚ)
            Pozn.: jedná se o údaje poskytnuté odborem správních činností a ŽÚ magistrátu (OSČ)
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Rozvaha

Sídlo účetní jednotky

IÈO:

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2018

00261238

Mírové náměstí 1175/5

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa)

85 Děčín IV-Podmokly

Místo podnikání

ulice, c.p.
obec
PSC, pošta

Údaje o organizaci
identifikaèní èíslo
právní forma
zøizovatel

ulice, c.p.
obec
PSC, pošta

Kontaktní údaje Předmět podnikání
telefon
fax
e-mail

hlavní èinnost
vedlejší èinnost
CZ-NACE

Statutární zastupce Osoba odpovědná za účetnictví

Okamžik sestavení (datum, èas): 26.03.2019, 11:45

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Podpisový záznam osoby odpovìdné
za správnost údajù

Děčín
40502

00261238
Územně samosprávný celek

412593416

jana.hoffmannova@mmdecin.cz

Mírové náměstí 1175/5
Děčín
40502

751100

Jaroslav Hrouda Bc. Jana Hoffmannová

Název: Statutární město Děčín

CP Název položky Minulé
Běžné období

KorekceBrutto Netto
Synt.
účet

4 765 587 442,635 863 781 908,26AKTIVA CELKEM 904 976 653,93 4 958 805 254,33

A. Stálá aktiva 819 020 191,92 4 406 714 605,415 348 855 529,73 4 529 835 337,81

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 31 609 006,02 27 449 066,53 4 159 939,49 4 231 085,57

1. 012Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

2. 013Software 16€464€438,73 16€287€871,47 176€567,26 232€781,17

3. 014Ocenitelná práva

4. 015Povolenky na emise a preferenèní limity

5. 018Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9€266€667,06 9€266€667,06

6. 019Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 5€649€424,40 1€894€528,00 3€754€896,40 3€998€304,40

7. 041Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek 228€475,83 228€475,83

8. 051Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

9. 035Dlouhodobý nehmotný majetek urèený k prodeji

II. Dlouhodobý hmotný majetek 4 829 760 065,18 791 571 125,39 4 038 188 939,79 3 914 897 061,31

1. 031Pozemky 759€288€910,31 759€288€910,31 754€633€165,91

2. 032Kulturní pøedmìty 1€239€489,00 1€239€489,00 1€119€489,00

3. 021Stavby 3€560€013€221,48 618€413€241,71 2€941€599€979,77 2€945€699€787,37

4. 022Samostatné hmotné movité vìci a soubory hmotných 131€308€386,69 82€463€583,33 48€844€803,36 44€424€082,98

5. 025Pìstitelské celky trvalých porostù

6. 028Drobný dlouhodobý hmotný majetek 90€694€300,35 90€694€300,35

7. 029Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

8. 042Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek 285€214€293,75 285€214€293,75 167€079€088,45

9. 052Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 2€001€463,60 2€001€463,60 1€941€447,60

10. 036Dlouhodobý hmotný majetek urèený k prodeji
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CP Název položky Minulé
Běžné období

KorekceBrutto Netto
Synt.
účet

III. Dlouhodobý finanční majetek 487 484 458,53 487 484 458,53 487 584 458,53

1. 061Majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem 95€512€533,00 95€512€533,00 95€512€533,00

2. 062Majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem

3. 063Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

4. 067Dlouhodobé pùjèky

5. 068Termínované vklady dlouhodobé

6. 069Ostatní dlouhodobý finanèní majetek 391€971€925,53 391€971€925,53 392€071€925,53

7. 043Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek

8. 053Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanèní majetek

IV. Dlouhodobé pohledávky 2 000,00 2 000,00 2 000,00

1. 462Poskytnuté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé

2. 464Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvìrù

3. 465Dlouhodobé poskytnuté zálohy 2€000,00 2€000,00 2€000,00

4. 466Dlouhodobé pohledávky z ruèení

5. 469Ostatní dlouhodobé pohledávky

6. 471Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

B. Oběžná aktiva 85 956 462,01 358 872 837,22514 926 378,53 428 969 916,52

I. Zásoby 2 425 873,42 2 425 873,42 1 507 082,14

1. 111Poøízení materiálu

2. 112Materiál na skladì 2€076€706,08 2€076€706,08 1€274€570,77

3. 119Materiál na cestì

4. 121Nedokonèená výroba

5. 122Polotovary vlastní výroby

6. 123Výrobky

7. 131Poøízení zboží

8. 132Zboží na skladì 349€164,34 349€164,34 232€510,37

9. 138Zboží na cestì

10. 139Ostatní zásoby 3,00 3,00 1,00

II. Krátkodobé pohledávky 256 415 210,18 85 956 462,01 170 458 748,17 108 115 470,16

1. 311Odbìratelé 51€312€171,21 37€846€319,82 13€465€851,39 12€648€644,09

2. 312Smìnky k inkasu

3. 313Pohledávky za eskontované cenné papíry

4. 314Krátkodobé poskytnuté zálohy 17€429€205,40 17€429€205,40 18€022€606,15

5. 315Jiné pohledávky z hlavní èinnosti 65€247€400,61 48€110€142,19 17€137€258,42 12€422€975,62

6. 316Poskytnuté návratné finanèní výpomoci krátkodobé

7. 317Krátkodobé pohledávky z postoupených úvìrù

8. 319Pohledávky z pøerozdìlovaných daní

9. 335Pohledávky za zamìstnanci 2€600,00 2€600,00 756,00

10. 336Sociální zabezpeèení

11. 337Zdravotní pojištìní

12. 338Dùchodové spoøení

13. 341Daò z pøíjmù

14. 342Ostatní danì, poplatky a jiná obdobná penìžitá plnìní

15. 343Daò z pøidané hodnoty

16. 344Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce

17. 346Pohledávky za vybranými ústøedními vládními institucemi

18. 348Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi

23. 361Krátkodobé pohledávky z ruèení

24. 363Pevné termínové operace a opce

25. 369Pohledávky z neukonèených finanèních operací

26. 365Pohledávky z finanèního zajištìní

27. 367Pohledávky z vydaných dluhopisù

28. 373Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 25€937€000,00 25€937€000,00 22€410€960,00

29. 375Krátkodobé zprostøedkování transferù

30. 381Náklady pøíštích období 110€253,00 110€253,00 165€380,00

31. 385Pøíjmy pøíštích období

32. 388Dohadné úèty aktivní 89€440€697,75 89€440€697,75 35€778€182,74

33. 377Ostatní krátkodobé pohledávky 6€935€882,21 6€935€882,21 6€665€965,56
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CP Název položky Minulé
Běžné období

KorekceBrutto Netto
Synt.
účet

III. Krátkodobý finanční majetek 256 085 294,93 256 085 294,93 249 250 284,92

1. 251Majetkové cenné papíry k obchodování

2. 253Dluhové cenné papíry k obchodování

3. 256Jiné cenné papíry

4. 244Termínované vklady krátkodobé

5. 245Jiné bìžné úèty 2€143€236,96 2€143€236,96 1€865€587,98

9. 241Bìžný úèet 13€361€383,17 13€361€383,17 11€314€515,06

11. 231Základní bìžný úèet územních samosprávných celkù 236€912€397,05 236€912€397,05 233€702€951,46

12. 236Bìžné úèty fondù územních samosprávných celkù 3€281€410,29 3€281€410,29 2€246€271,97

15. 263Ceniny 378€689,00 378€689,00 91€763,00

16. 262Peníze na cestì 4€268,00 4€268,00 27€657,00

17. 261Pokladna 3€910,46 3€910,46 1€538,45
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MinuléCP Název položky Běžné obdobíSynt.
účet

4 765 587 442,63PASIVA CELKEM 4 958 805 254,33

C. Vlastní kapitál 4 597 192 973,524€741€952€970,24

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 4€233€009€918,92 4 212 179 022,13

1. 401Jmìní úèetní jednotky 4€033€893€583,274€034€111€525,06

3. 403Transfery na poøízení dlouhodobého majetku 696€910€492,55724€075€370,59

4. 405Kurzové rozdíly

5. 406Oceòovací rozdíly pøi prvotním použití metody -513€233€652,62-513€233€652,62

6. 407Jiné oceòovací rozdíly

7. 408Opravy pøedcházejících úèetních období -5€391€401,07-11€943€324,11

II. Fondy účetní jednotky 4€571€225,04 3 281 410,29

6. 419Ostatní fondy 3€281€410,294€571€225,04

III. Výsledek hospodaření 504€371€826,28 381 732 541,10

1. 493Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období 94€200€471,61122€639€285,18

2. 431Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení

3. 432Výsledek hospodaøení pøedcházejících úèetních období 287€532€069,49381€732€541,10

D. Cizí zdroje 168 394 469,11216€852€284,09

I. Rezervy

1. 441Rezervy

II. Dlouhodobé závazky 62€061€930,01 55 464 530,00

1. 451Dlouhodobé úvìry 30€079€438,1413€479€600,00

2. 452Pøijaté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé

3. 453Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisù

4. 455Dlouhodobé pøijaté zálohy 127€101,00132€309,00

5. 456Dlouhodobé závazky z ruèení

6. 457Dlouhodobé smìnky k úhradì

7. 459Ostatní dlouhodobé závazky

8. 472Dlouhodobé pøijaté zálohy na transfery 25€257€990,8648€450€021,01

III. Krátkodobé závazky 154€790€354,08 112 929 939,11

1. 281Krátkodobé úvìry

2. 282Eskontované krátkodobé dluhopisy (smìnky)

3. 283Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisù

4. 289Jiné krátkodobé pùjèky

5. 321Dodavatelé 16€792€450,3214€449€811,44

6. 322Smìnky k úhradì

7. 324Krátkodobé pøijaté zálohy 13€764€575,8913€703€498,69

8. 325Závazky z dìlené správy 100,00

9. 326Pøijaté návratné finanèní výpomoci krátkodobé

10. 331Zamìstnanci 560€830,00

11. 333Jiné závazky vùèi zamìstnancùm 9€054€291,0010€453€092,00

12. 336Sociální zabezpeèení 3€713€747,004€019€321,00

13. 337Zdravotní pojištìní 1€617€000,001€751€696,00

14. 338Dùchodové spoøení

15. 341Daò z pøíjmù

16. 342Ostatní danì, poplatky a jiná obdobná penìžitá plnìní 1€388€534,001€435€748,00

17. 343Daò z pøidané hodnoty 195€185,07360€549,13

18. 345Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce

19. 347Závazky k vybraným ústøedním vládním institucím

20. 349Závazky k vybraným místním vládním institucím

27. 362Krátkodobé závazky z ruèení

28. 363Pevné termínové operace a opce

29. 364Závazky z neukonèených finanèních operací

30. 366Závazky z finanèního zajištìní

31. 368Závazky z upsaných nesplacených cenných papírù a podílù

32. 374Krátkodobé pøijaté zálohy na transfery 17€523€997,0052€139€662,33

33. 375Krátkodobé zprostøedkování transferù

35. 383Výdaje pøíštích období 7€551,007€818,00
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MinuléCP Název položky Běžné obdobíSynt.
účet

36. 384Výnosy pøíštích období 13€988€129,0018€562€420,04

37. 389Dohadné úèty pasivní 31€606€653,0735€186€173,67

38. 378Ostatní krátkodobé závazky 2€716€895,762€720€563,78
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Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2018

00261238

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

Sídlo účetní jednotky

Výkaz zisku a ztráty

85 Děčín IV-Podmokly

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa)

IÈO:

Údaje o organizaci

Děčín

Územně samosprávný celek Děčín
40502

00261238

40502

Místo podnikání

právní forma

Kontaktní údaje

identifikaèní èíslo

ulice, c.p.

Předmět podnikání

ulice, c.p.

Mírové náměstí 1175/5

PSC, pošta
obec

zøizovatel

PSC, pošta

Mírové náměstí 1175/5

obec

hlavní èinnost

jana.hoffmannova@mmdecin.cz

telefon

Okamžik sestavení (datum, èas): 26.03.2019, 11:46

Podpisový záznam osoby odpovìdné
za správnost údajù

Podpisový záznam statutárního
orgánu

e-mail

Osoba odpovědná za účetnictví

fax
751100

vedlejší èinnost
CZ-NACE

Jaroslav Hrouda Bc. Jana Hoffmannová
Statutární zástupce

412593416

Název: Statutární město Děčín

CP Název položky
Minulé obdobíBěžné období

Hosp. činnostHlavní činnost
Syn.
úč. Hlavní činnost Hosp. činnost

A. NÁKLADY CELKEM 19 040 064,76 18 806 836,71848 185 881,60 817 462 494,19

I. Náklady z činnosti 550 824 150,09 17 043 136,79 533 475 888,56 16 776 248,77

1. Spotøeba materiálu 8€827€805,82 1€181€774,84 7€352€724,65 1€128€679,18501

2. Spotøeba energie 15€077€885,16 666€270,86 14€651€582,58 714€158,16502

3. Spotøeba jiných neskladovatelných dodávek 503

4. Prodané zboží 270€237,13 358€260,15504

5. Aktivace dlouhodobého majetku 506

6. Aktivace obìžného majetku 507

7. Zmìna stavu zásob vlastní výroby 508

8. Opravy a udržování 90€576€883,58 2€704€466,25 75€536€202,57 8€136€816,39511

9. Cestovné 604€504,04 434€047,29512

10. Náklady na reprezentaci 667€192,77 799€423,28513

11. Aktivace vnitropodnikových služeb 516

12. Ostatní služby 140€063€080,46 1€509€462,91 138€525€174,77 1€574€979,72518

13. Mzdové náklady 161€046€549,21 1€771€419,50 139€359€955,14 1€589€343,40521

14. Zákonné sociální pojištìní 52€540€103,64 601€725,90 45€925€997,10 540€377,90524

15. Jiné sociální pojištìní 642€550,00 562€162,00525

16. Zákonné sociální náklady 5€184€256,00 4€646€660,00527

17. Jiné sociální náklady 1€671€000,00 1€622€500,00528

18. Daò silnièní 10€320,00 1€080,00 1€080,00531

19. Daò z nemovitostí 10€681,00 10€678,00532

20. Jiné danì a poplatky 175€664,00 63€553,90 186€116,00 100€316,00538

22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 1€687,00541

23. Jiné pokuty a penále 500€376,20 41€358,00542

24. Dary a jiné bezúplatné pøedání 5€000,00 227€950,00543
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CP Název položky
Minulé obdobíBěžné období

Hosp. činnostHlavní činnost
Syn.
úč. Hlavní činnost Hosp. činnost

25. Prodaný materiál 544

26. Manka a škody 8€668,38 178€538,00547

27. Tvorba fondù 548

28. Odpisy dlouhodobého majetku 56€441€018,91 5€081€584,00 61€692€053,29551

29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552

30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 1€714€889,26 17€609€262,48553

31. Prodané pozemky 759€107,68 3€112€286,00554

32. Tvorba a zúètování rezerv 555

33. Tvorba a zúètování opravných položek -551€225,73 2€680€300,46 6€318€151,60 -20€458,64556

34. Náklady z vyøazených pohledávek 2€672€209,17 707€064,78 3€655€137,51 2€896€620,96557

35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 6€788€781,66 74€433,39 6€183€101,13 114€335,70558

36. Ostatní náklady z èinnosti 5€116€611,75 4€484€880,02549

II. Finanční náklady 293 536,42 139,97 242 650,96 114,94

1. Prodané cenné papíry a podíly 100€000,00 3€797,47561

2. Úroky 121€026,50 14,96 14€576,52562

3. Kurzové ztráty 72€509,62 224€276,97563

4. Náklady z pøecenìní reálnou hodnotou 564

5. Ostatní finanèní náklady 0,30 125,01 114,94569

III. Náklady na transfery 290 636 992,09 274 873 530,67

2. Náklady vybraných místních vládních 290€636€992,09 274€873€530,67572

V. Daň z příjmů 6 431 203,00 1 996 788,00 8 870 424,00 2 030 473,00

1. Daò z pøíjmù 6€988€967,00 1€931€473,00 9€144€434,00 1€687€055,00591

2. Dodateèné odvody z danì z pøíjmù -557€764,00 65€315,00 -274€010,00 343€418,00595

B. VÝNOSY CELKEM 18 052 596,11971 812 635,43 907 346 946,71 23 122 855,80

I. Výnosy z činnosti 93 852 053,00 18 050 231,18 108 339 599,26 23 120 845,24

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobkù 601

2. Výnosy z prodeje služeb 14€859€105,47 14€075€620,68602

3. Výnosy z pronájmu 2€693€043,48 11€800€788,04 2€993€419,18 11€420€246,48603

4. Výnosy z prodaného zboží 630€272,43 235€545,64604

5. Výnosy ze správních poplatkù 15€847€887,00 15€199€152,00605

6. Výnosy z místních poplatkù 27€661€503,53 28€725€422,85606

8. Jiné výnosy z vlastních výkonù 1€553€495,89 1€776€429,98609

9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 2€124€651,55 5€453€236,13 553€493,18 10€584€939,79641

10. Jiné pokuty a penále 11€016€699,02 10€662€992,50642

11. Výnosy z vyøazených pohledávek 49€522,43 59€271,20643

12. Výnosy z prodeje materiálu 644

13. Výnosy z prodeje dlouhodobého 645

14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného 4€279€237,36 16€930€263,00646

15. Výnosy z prodeje pozemkù 4€042€554,26 9€281€278,00647

16. Èerpání fondù 648

17. Ostatní výnosy z èinnosti 9€143€603,01 746€684,58 7€905€982,25 1€056€387,77649

II. Finanční výnosy 3 373 577,55 2 364,93 1 407 515,17 2 010,56

1. Výnosy z prodeje cenných papírù a podílù 15€000,00 3€784,10661

2. Úroky 219€116,74 2€347,65 17€821,30 2€010,56662

3. Kurzové zisky 1€931€547,92 64€722,49663

4. Výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou 664

5. Výnosy z dlouhodobého finanèního majetku 1€204€031,03 1€158€329,97665

6. Ostatní finanèní výnosy 3€881,86 17,28 162€857,31669

IV. Výnosy z transferů 107 515 340,06 98 715 152,75

2. Výnosy z vybraných místních vládních 107€515€340,06 98€715€152,75672

V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 767 071 664,82 698 884 679,53

1. Výnosy ze sdílené danì z pøíjmù fyzických 196€957€906,69 174€824€130,72681

2. Výnosy ze sdílené danì z pøíjmù 153€817€723,62 154€187€504,02682

3. Výnosy ze sdílené danì z pøidané hodnoty 353€135€855,89 298€959€121,11684

4. Výnosy ze sdílených spotøebních daní 685

5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 28€053€392,98 28€567€785,72686

6. Výnosy z ostatních sdílených daní a 35€106€785,64 42€346€137,96688
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CP Název položky
Minulé obdobíBěžné období

Hosp. činnostHlavní činnost
Syn.
úč. Hlavní činnost Hosp. činnost

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

1. Výsledek hospodaøení pøed zdanìním 130€057€956,83 1€009€319,35 98€754€876,52 6€346€492,09

2. Výsledek hospodaøení bìžného úèetního 123€626€753,83 -987€468,65 89€884€452,52 4€316€019,09
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Sídlo účetní jednotky

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa)

IÈO:

PŘÍLOHA

85 Děčín IV-Podmokly

00261238

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2018

obec

Místo podnikáníÚdaje o organizaci

40502

Kontaktní údaje

ulice, c.p.

Předmět podnikání

Děčín
zøizovatel

00261238

obec

40502

identifikaèní èíslo
Územně samosprávný celek

Mírové náměstí 1175/5

právní forma
PSC, pošta

Děčín
PSC, pošta

Mírové náměstí 1175/5

ulice, c.p.

Osoba odpovědná za účetnictví

CZ-NACE

Podpisový záznam osoby odpovìdné
za správnost údajù

jana.hoffmannova@mmdecin.cz

hlavní èinnost
fax

Okamžik sestavení (datum, èas): 26.03.2019, 11:49

vedlejší èinnost

Jaroslav Hrouda

412593416

Statutární zástupce

e-mail

Bc. Jana Hoffmannová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

telefon

751100

Název: Statutární město Děčín

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Úèetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepøetržitého trvání.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Došlo ke zmìnám metod vlivem zmìny pøedpisù k úèetním metodám: provádìcí vyhlášky k zákonu o úèetnictví è. 410/2009 Sb., ve
znìní pozdìjších pøedpisù a novel ÈÚS.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Úèetní výkazy, jejich druh, popis a zpùsob sestavení je stanoven Vyhláškou èíslo 410/2009 Sb., 383/2209 Sb., 323/2002 Sb., 5/2014 Sb.
a 312/2014 Sb..

Úèetní jednotka tvoøí od roku 2010 opravné položky k pohledávkám ve výši 10% za každých 90dní po splatnosti a to konkrétnì u SÚ 311
a od roku 2012 u SÚ 315.
Ostatní zákonné rezervy a opravné položky dle zákona o rezervách úèetní jednotka netvoøí.

Pøi pøepoètu cizích mìn u zahranièních cest úèetní jednotka používá aktuální kurz ÈNB.

Èasové rozlišení nákladù a výnosù je aplikováno u položek v oblasti dotací, záloh energií a nájemného, pøedplaceného formou
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modernizace nebytového prostoru.

Název položkyČíslo
položky

Podrozva-
hový účet MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 310 438 563,26 292 251 520,74
3€470€271,63901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek1. 3€176€022,13
3€082€500,30902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek2. 3€085€605,60
6€087€486,35905Vyøazené pohledávky3. 6€733€969,57

906Vyøazené závazky4.
297€798€304,98909Ostatní majetek5. 279€255€923,44

P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé 6 131 499,22 6 234 449,58
911Krátkodobé podmínìné pohledávky z pøedfinancování transferù1.
912Krátkodobé podmínìné závazky z pøedfinancování transferù2.

13€789,55913Krátkodobé podmínìné pohledávky ze zahranièních transferù3. 6€234€449,58
914Krátkodobé podmínìné závazky ze zahranièních transferù4.

6€117€709,67915Ostatní krátkodobé podmínìné pohledávky z transferù5.
916Ostatní krátkodobé podmínìné závazky z transferù6.

P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
921Krátkodobé podmínìné pohledávky z dùvodu úplatného užívání majetku1.
922Dlouhodobé podmínìné pohledávky z dùvodu úplatného užívání2.
923Krátkodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou3.
924Dlouhodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou4.
925Krátkodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou5.
926Dlouhodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou6.

P.IV. Další podmíněné pohledávky
931Krátkodobé podmínìné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého1.
932Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého2.
933Krátkodobé podmínìné pohledávky z jiných smluv3.
934Dlouhodobé podmínìné pohledávky z jiných smluv4.
939Krátkodobé podmínìné pohledávky ze sdílených daní5.
941Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze sdílených daní6.
942Krátkodobé podmínìné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojùm7.
943Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojùm8.
944Krátkodobé podmínìné úhrady pohledávek z pøijatých zajištìní9.
945Dlouhodobé podmínìné úhrady pohledávek z pøijatých zajištìní10.
947Krátkodobé podmínìné pohledávky ze soudních sporù, správních øízení11.
948Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze soudních sporù, správních12.

P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé 38 522 021,59 35 748 414,94
951Dlouhodobé podmínìné pohledávky z pøedfinancování transferù1.
952Dlouhodobé podmínìné závazky z pøedfinancování transferù2.

36€686€107,99953Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze zahranièních transferù3. 35€498€414,94
954Dlouhodobé podmínìné závazky ze zahranièních transferù4.

1€835€913,60955Ostatní dlouhodobé podmínìné pohledávky z transferù5. 250€000,00
956Ostatní dlouhodobé podmínìné závazky z transferù6.

P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 731 676,71
961Krátkodobé podmínìné závazky z operativního leasingu1.
962Dlouhodobé podmínìné závazky z operativního leasingu2.
963Krátkodobé podmínìné závazky z finanèního leasingu3.
964Dlouhodobé podmínìné závazky z finanèního leasingu4.
965Krátkodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku na5.
966Dlouhodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku na6.
967Krátkodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku nebo7.
968Dlouhodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku nebo8. 731€676,71

P.VII. Další podmíněné závazky 36 035 820,00 36 534 820,00

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
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971Krátkodobé podmínìné závazky ze smluv o poøízení dlouhodobého1.
972Dlouhodobé podmínìné závazky ze smluv o poøízení dlouhodobého2.
973Krátkodobé podmínìné závazky z jiných smluv3.
974Dlouhodobé podmínìné závazky z jiných smluv4.
975Krátkodobé podmínìné závazky z pøijatého kolaterálu5.
976Dlouhodobé podmínìné závazky z pøijatého kolaterálu6.
978Krátkodobé podmínìné závazky vyplývající z právních pøedpisù a další7.
979Dlouhodobé podmínìné závazky vyplývající z právních pøedpisù a další8.
981Krátkodobé podmínìné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9.
982Dlouhodobé podmínìné závazky z poskytnutých garancí jednorázových10.
983Krátkodobé podmínìné závazky z poskytnutých garancí ostatních11.
984Dlouhodobé podmínìné závazky z poskytnutých garancí ostatních12.
985Krátkodobé podmínìné závazky ze soudních sporù, správních øízení a13.

36€035€820,00986Dlouhodobé podmínìné závazky ze soudních sporù, správních øízení a14. 36€534€820,00
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a 473 863 890,98 473 455 301,40

991Ostatní krátkodobá podmínìná aktiva1.
464€955€442,00992Ostatní dlouhodobá podmínìná aktiva2. 465€046€524,00

993Ostatní krátkodobá podmínìná pasiva3.
8€908€448,98994Ostatní dlouhodobá podmínìná pasiva4. 8€408€777,40

775€103€257,09999Vyrovnávací úèet k podrozvahovým úètùm5. 753€605€635,15

A.5 Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 zákona (TEXT)

U úèetní jednotky daná situace nenastala.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 zákona (TEXT)
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Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)B.3.
TEXT CISLO

BĚŽNÉ
Číslo

položky MINULÉ
ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

Zvýšení stavu transferù na poøízení DM za bìžné úèetní obdobíC.1. 39€068€409,22
Snížení stavu transferù na poøízení DM ve vìcné a èasové souvislostiC.2. 11€994€883,52 12€855€599,73

Doplňující informace k položkám rozvahy C.I.1.Jmění úč.jednotky a C.I.3.Transfery na pořízení dlouhodob. majetkuC.

Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)D.1.
TEXT CISLO

Úèetní jednotka má ve své evidenci 4 církevní stavby (kód majetku 6012, 5909, 5900 a 5882) a 1 kulturní
památku (kód majetku 5925) ocenìné ve výši 1,- Kè dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o úèetnictví.

5,00

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)D.2.
TEXT CISLO

9€792€506,00

Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)D.3.
TEXT CISLO

575€395€107,00

Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)D.4.
TEXT CISLO

Pøíloha k 31.12.2018, okamžik sestavení 26.03.2019, 11:49, strana 4

147



Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)D.5.
TEXT CISLO

Průměrná výše ocenění výměry les. pozemků s les. porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)D.6.
TEXT CISLO

Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)D.7.
TEXT CISLO

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Na úèet 373 zaúètovány vyplacené krátkodobé dotace, které podléhají finanènímu vyrovnání. 20€854€017,00B.II.28.
Hodnota investièních dotací snížená o výši oprávek. 707€941€648,38C.I.3.
Bylo provedeno dooprávkování DM k 31.12.2011 dle ÈÚS 708. 323€720€393,70C.I.5.
Doúètování odpisù zpìtnì zaøazovaného majetku za minulé roky 2€197€129,00C.I.7.
V r.2009 byla podepsaná smlouva s ÈS a.s.o poskytnutí úvìru, úètováno i o splátkách. 73€525€889,20D.II.1.
Na úèet 472 byly naúètovány dlouhodobé pøijaté zálohy, které podléhají finanènímu vypoøádání. 12€197€597,08D.II.8.
Na úèet 374 zaúètovány vyplacené krátkodobé dotace, které podléhají finanènímu vypoøádání. 31€900€971,82D.III.32.

K položce Doplňující informace Částka

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Ve výkazu nejsou žádné informace k doplnìní. 0,00A.I.
K položce Doplňující informace Částka

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

Ve výkazu nejsou žádné informace k doplnìní. 0,00A.I.
K položce Doplňující informace Částka
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E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Ve výkazu nejsou informace k doplnìní. 0,00A.I.1.
K položce Doplňující informace Částka

Název
BĚŽNÉ ÚČETNÍ

OBDOBÍČíslo
Položka

G.I. Počáteční stav fondu k 1. 1. 3 281 410,29
G.II. Tvorba fondu 6 197 852,52

Pøebytky hospodaøení z minulých let1.
Pøíjmy bìžného roku, které nejsou urèeny k využití v bìžném roce2.
Pøevody prostøedkù z rozpoètu bìhem roku do úèelových penìžních fondù3. 6€197€852,52
Ostatní tvorba fondu4.

G.III. Čerpání fondu 4 908 037,77
G.IV. Konečný stav fondu 4 571 225,04

Ostatní fondyF.g.

NETTO
BĚŽNÉ

MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

KOREKCEBRUTTO

Číslo
položky Název položky

G. Stavby 2 945 699 787,372 941 599 979,77618 413 241,713 560 013 221,48

Bytové domy a bytové jednotkyG.1. 408€444€789,62404€148€223,1585€717€284,00489€865€507,15

Budovy pro služby obyvatelstvuG.2. 1€544€098€488,241€557€532€504,87228€805€681,691€786€338€186,56

Jiné nebytové domy a nebytové jednotkyG.3. 1€674€223,751€650€583,75239€103,001€889€686,75

Komunikace a veøejné osvìtleníG.4. 594€948€549,15586€646€792,90196€497€622,88783€144€415,78

Jiné inženýrské sítìG.5. 30€926€167,9430€937€492,656€598€403,0037€535€895,65

Ostatní stavbyG.6. 365€607€568,67360€684€382,45100€555€147,14461€239€529,59

Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahyG.

NETTO
BĚŽNÉ

MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

KOREKCEBRUTTO

Číslo
položky Název položky

H. Pozemky 754 633 165,91759 288 910,31759 288 910,31

Stavební pozemkyH.1.
Lesní pozemkyH.2. 128€783€763,91129€676€347,91129€676€347,91

Zahrady, pastviny, louky, rybníkyH.3. 79€672€651,2679€748€362,2679€748€362,26

Zastavìná plochaH.4. 545€540€909,24549€228€693,64549€228€693,64

Ostatní pozemkyH.5. 635€841,50635€506,50635€506,50

Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahyH.
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BĚŽNÉ
Číslo

položky MINULÉ
ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

Náklady z pøecenìní reálnou hodnotouI.
Náklady z pøecenìní reálnou hodnotou majetku urèeného k prodeji podle § 64I.1.
Ostatní náklady z pøecenìní reálnou hodnotouI.2.

Doplňující informace k položce A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztrátyI.

BĚŽNÉ
Číslo

položky MINULÉ
ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

Výnosy z pøecenìní reálnou hodnotouJ.
Výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou majetku urèeného k prodeji podle § 64J.1.
Ostatní výnosy z pøecenìní reálnou hodnotouJ.2.

Doplňující informace k položce B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztrátyJ.
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Přehled o peněžních tocích

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2018

00261238

Sídlo účetní jednotky

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

IÈO:

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa)

85 Děčín IV-Podmokly

PSC, pošta

Předmět podnikání

ulice, c.p.

40502

Kontaktní údaje

Mírové náměstí 1175/5
Děčín

zøizovatel

obec

Místo podnikáníÚdaje o organizaci

Děčín

40502

Mírové náměstí 1175/5identifikaèní èíslo ulice, c.p.

PSC, pošta

právní forma
00261238

obecÚzemně samosprávný celek

CZ-NACE 751100

hlavní èinnost

Podpisový záznam statutárního
orgánu

e-mail

412593416

Okamžik sestavení (datum, èas): 26.03.2019, 11:50

Jaroslav Hrouda Bc. Jana Hoffmannová

fax

Statutární zástupce

jana.hoffmannova@mmdecin.cz

telefon

Podpisový záznam osoby odpovìdné
za správnost údajù

Osoba odpovědná za účetnictví

vedlejší èinnost

Název: Statutární město Děčín

Označení Název položky Stav k 31.12.2018

P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu 249 250 284,92

A. Peněžní toky z provozní činnosti 132 730 430,81

Z. Výsledek  hospodaření před zdaněním 131 067 276,18

A.I. Úpravy o nepeněžní operace ( + / - ) 36 267 609,41

A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku 61€522€602,91
A.I.2. Zmìna stavu opravných položek 2€129€074,73
A.I.3. Zmìna stavu rezerv
A.I.4. Zisk (ztráta) z€prodeje dlouhodobého majetku -5€847€794,68
A.I.5. Výnosy z podílù na zisku -1€204€031,03
A.I.6. Ostatní úpravy o nepenìžní operace -20€332€242,52

A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků ( + / - ) -27 221 815,81

A.II.1. Zmìna stavu krátkodobých pohledávek -64€455€289,74
A.II.2. Zmìna stavu krátkodobých závazkù 38€152€263,21
A.II.3. Zmìna stavu zásob -918€789,28
A.II.4. Zmìna stavu krátkodobého finanèního majetku

A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků ( - ) -8 586 670,00

A.IV. Přijaté podíly na zisku 1 204 031,03

B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv -172 868 794,78

B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv -181 273 523,40

B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv 8 304 728,62

B.II.1. Pøíjmy z privatizace státního majetku
B.II.2. Pøíjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úøadu
B.II.3. Pøíjmy z prodeje dlouhodobého majetku urèeného k prodeji 8€304€728,62
B.II.4. Ostatní pøíjmy z prodeje dlouhodobých aktiv

B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv ( + / - ) 100 000,00
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Označení Název položky Stav k 31.12.2018

C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek 46 973 373,98

C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu ( + / - ) 40 375 973,97

C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků ( + / - ) 6 597 400,01

C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek ( + / - )

F. Celková změna stavu peněžních prostředků 6 835 010,01

H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření ( + / - )

R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni 256 085 294,93
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Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2018

Jaroslav Hrouda

Územně samosprávný celek

e-mail

Podpisový záznam osoby odpovìdné
za správnost údajù

Děčín

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

Údaje o organizaci

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Bc. Jana Hoffmannová
Statutární zástupce

Místo podnikání

Kontaktní údaje

právní forma

IÈO: 00261238

CZ-NACE

40502

hlavní èinnost

Mírové náměstí 1175/5

telefon

Přehled o změnách vlastního kapitálu

fax

Okamžik sestavení (datum, èas): 26.03.2019, 11:49

412593416

751100

identifikaèní èíslo

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa)

vedlejší èinnost

PSC, pošta

PSC, pošta

85 Děčín IV-Podmokly

Mírové náměstí 1175/5ulice, c.p.
Děčín

obec

Předmět podnikání

obec

jana.hoffmannova@mmdecin.cz

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p.00261238

40502

Osoba odpovědná za účetnictví

zøizovatel

Název: Statutární město Děčín

CP Název položky
1

Zvýšení stavuMinulé období Snížení stavu Běžné období
2 3 4

-. VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM 1 140 358 000,74 4 741 952 970,244 597 192 973,52 995 598 004,02

A. Jmění účetní jednotky a upravující položky 50 094 445,07 4 233 009 918,924 212 179 022,13 29 263 548,28

I. Jmění účetní jednotky 4 033 893 583,27 10 934 683,51 10 716 741,72 4 034 111 525,06

1. Zmìna, vznik nebo zánik pøíslušnosti hospodaøit s majetkem státu

2. Svìøení majetku pøíspìvkové organizaci

3. Bezúplatné pøevody 303€884,20

4. Investièní transfery 905€711,00 5€357€357,00

5. Dary 1€819€964,88 424€237,95

6. Ostatní 7€905€123,43 4€935€146,77

II. Fond privatizace

III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 696 910 492,55 39 159 761,56 11 994 883,52 724 075 370,59

1. Svìøení majetku pøíspìvkové organizaci

2. Bezúplatné pøevody

3. Investièní transfery 39€068€409,22

4. Dary

5. Snížení investièních transferù ve vìcné a èasové souvislosti 91€352,34 11€994€883,52

6. Ostatní

IV. Kurzové rozdíly

V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody -513 233 652,62 -513 233 652,62

1. Opravné položky k pohledávkám

2. Odpisy

3. Ostatní

VI. Jiné oceňovací rozdíly

1. Oceòovací rozdíly u cenných papírù a podílù

2. Oceòovací rozdíly u majetku urèeného k prodeji

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu k 31.12.2018, okamžik sestavení 26.03.2019, 11:49, strana 1

153

martoma
Text napsaný psacím strojem
2e)



CP Název položky
1

Zvýšení stavuMinulé období Snížení stavu Běžné období
2 3 4

3. Ostatní

VII. Opravy předcházejících účetních období -5 391 401,07 6 551 923,04 -11 943 324,11

1. Opravy minulého úèetního období

2. Opravy pøedchozích úèetních období 6€551€923,04

4 571 225,046 197 852,523 281 410,29 4 908 037,77B. Fondy účetní jednotky

504 371 826,281 084 065 703,15381 732 541,10 961 426 417,97C. Výsledek hospodaření

D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření
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85 Děčín IV-Podmokly
Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2018

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Název:
00261238IÈO:

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa)

Statutární město Děčín

Sídlo účetní jednotky
Mírové náměstí 1175/5

PSC, pošta

Údaje o organizaci

obec

Místo podnikání

Děčín
40502

ulice, c.p.

00261238
Územně samosprávný celek

PSC, pošta

Mírové náměstí 1175/5

40502zøizovatel
právní forma

ulice, c.p.identifikaèní èíslo
obec Děčín

vedlejší èinnost
e-mail CZ-NACE

hlavní èinnost

jana.hoffmannova@mmdecin.cz

telefon 412593416
fax

Předmět podnikáníKontaktní údaje

751100

Okamžik sestavení (datum, èas): 26.03.2019, 11:48

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Statutární zástupce

Podpisový záznam osoby odpovìdné
za správnost údajù

Bc. Jana Hoffmannová
Osoba odpovědná za účetnictví

Jaroslav Hrouda

Paragraf Položka Název
Schválený
rozpočet

Rozpočet
po změnách

Výsledek od
počátku roku

a b text 1 2 3

161 000 000,00 165 000 000,00 177 376 400,670000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci

4 000 000,00 4 000 000,00 3 955 266,470000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky

13 000 000,00 14 000 000,00 15 626 239,550000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou

150 000 000,00 150 000 000,00 143 478 683,620000 1121 Daň z příjmů právnických osob

8 587 000,00 10 339 040,000000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce

345 000 000,00 351 025 000,00 353 135 855,890000 1211 Daň z přidané hodnoty

35 000,00 35 000,00 2 422,510000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

5 000,00 5 000,00 21 773,380000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa

21 500 000,00 21 500 000,00 21 364 613,780000 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

1 300 000,00 1 300 000,00 1 370 614,340000 1341 Poplatek ze psů

400 000,00 400 000,00 647 235,000000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

1 500 000,00 1 500 000,00 1 706 962,000000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

250 000,00 250 000,00 325 943,000000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity

1 200 000,00 1 200 000,00 1 529 300,000000 1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti -  řidičské

13 000 000,00 13 000 000,00 15 847 887,000000 1361 Správní poplatky

30 000 000,00 30 000 000,00 35 102 478,910000 1381 Daň z hazardních her

2 649,560000 1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z

1 657,170000 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů

27 000 000,00 27 000 000,00 28 053 392,980000 1511 Daň z nemovitých věcí

3 244 000,00 3 244 000,000000 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní

47 297 300,00 48 242 900,00 48 242 900,000000 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného

I.   ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
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Paragraf Položka Název
Schválený
rozpočet

Rozpočet
po změnách

Výsledek od
počátku roku

a b text 1 2 3

194 000,00 194 290,330000 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů

61 409 000,00 61 409 388,010000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního

54 600,000000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí

43 182 000,00 43 182 247,000000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů

31 406 000,00 31 406 000,000000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů

6 709 000,00 6 709 318,950000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Celkem za 0000 816 487 300,00 983 188 900,00 1 004 331 160,12Nezadaná hodnota

380 000,00 380 000,00 761 016,431014 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků

832 000,00 1 300 817,651014 2321 Přijaté neinvestiční dary

Celkem za 1014 380 000,00 1 212 000,00 2 061 834,08Ozdravování hospodářských zvířat, polních a

120 000,00 120 000,00 133 770,002143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků

630 000,00 630 000,00 748 283,002143 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem

1 367,292143 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Celkem za 2143 750 000,00 750 000,00 883 420,29Cestovní ruch

209 000,00 209 000,00 233 151,002144 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí  a jejich

Celkem za 2144 209 000,00 209 000,00 233 151,00Ostatní služby

95 841,102169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Celkem za 2169 95 841,10Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví, obchodu

70 000,002212 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů

6 865,002212 2322 Přijaté pojistné náhrady

102 199,002212 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Celkem za 2212 179 064,00Silnice

6 900 000,00 6 900 000,00 5 903 084,262219 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků

9 160,002219 2322 Přijaté pojistné náhrady

Celkem za 2219 6 900 000,00 6 900 000,00 5 912 244,26Ostatní záležitosti pozemních komunikací

553,772229 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Celkem za 2229 553,77Ostatní záležitosti v silniční dopravě

1 000,00 1 000,00 1 210,002232 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí  a jejich

Celkem za 2232 1 000,00 1 000,00 1 210,00Provoz vnitrozemské plavby

2 682 000,00 2 682 276,342292 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Celkem za 2292 2 682 000,00 2 682 276,34Dopravní obslužnost veřejnými službami

3 000 000,00 3 000 000,00 4 708 051,372299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Celkem za 2299 3 000 000,00 3 000 000,00 4 708 051,37Ostatní záležitosti v dopravě

15 000,00 15 000,002339 3202 Příjmy z prodeje majetkových podílů

Celkem za 2339 15 000,00 15 000,00Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl

730 000,00 730 000,003113 2229 Ostatní přijaté vratky transferů

110 000,00 112 336,003113 2322 Přijaté pojistné náhrady

Celkem za 3113 840 000,00 842 336,00Základní školy

10 000,00 9 870,003314 2229 Ostatní přijaté vratky transferů

Celkem za 3314 10 000,00 9 870,00Činnosti knihovnické

100 000,00 100 000,00 249 457,003319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků

35 028,003319 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Celkem za 3319 100 000,00 100 000,00 284 485,00Ostatní záležitosti kultury

Výkaz hodnocení plnìní rozpoètu k 31.12.2018, okamžik sestavení 26.03.2019, 11:48, strana 2

156



Paragraf Položka Název
Schválený
rozpočet

Rozpočet
po změnách

Výsledek od
počátku roku

a b text 1 2 3

1 002 000,00 1 599 435,023321 2229 Ostatní přijaté vratky transferů

222 000,00 263 883,003321 2322 Přijaté pojistné náhrady

Celkem za 3321 1 224 000,00 1 863 318,02Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků

6 391,313392 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Celkem za 3392 6 391,31Zájmová činnost v kultuře

84 265,003412 2322 Přijaté pojistné náhrady

403 802,483412 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Celkem za 3412 488 067,48Sportovní zařízení v majetku obce

50 000,003419 2229 Ostatní přijaté vratky transferů

Celkem za 3419 50 000,00Ostatní tělovýchovná činnost

36 556,003421 2322 Přijaté pojistné náhrady

Celkem za 3421 36 556,00Využití volného času dětí a mládeže

27 274,383513 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Celkem za 3513 27 274,38Lékařská služba první pomoci

50 000,00 50 000,00 48 686,003612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků

80 000,00 80 000,00 53 813,003612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí  a jejich

Celkem za 3612 130 000,00 130 000,00 102 499,00Bytové hospodářství

90 000,00 90 000,00 195 000,003613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků

200 000,00 200 000,00 130 488,003613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí  a jejich

12 715,503613 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů

29 226,503613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Celkem za 3613 290 000,00 290 000,00 367 430,00Nebytové hospodářství

52 518,003631 2322 Přijaté pojistné náhrady

259 420,003631 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Celkem za 3631 311 938,00Veřejné osvětlení

1 006 000,00 1 006 000,00 1 184 798,003632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků

455 000,00 455 000,00 455 592,003632 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí  a jejich

121 140,683632 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Celkem za 3632 1 461 000,00 1 461 000,00 1 761 530,68Pohřebnictví

1 740,003635 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Celkem za 3635 1 740,00Územní plánování

146 000,00 146 000,00 248 728,003639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků

450 000,00 450 000,00 633 184,003639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti

1 800 000,00 1 800 000,00 1 815 070,623639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků

35 231,003639 2322 Přijaté pojistné náhrady

96 000,00 194 812,043639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

3 000 000,00 3 000 000,00 2 427 046,263639 3111 Příjmy z prodeje pozemků

4 472 000,00 5 490 795,003639 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí

Celkem za 3639 5 396 000,00 9 964 000,00 10 844 866,92Komunální služby a územní rozvoj jinde

3 844 000,00 3 844 000,00 4 828 995,003725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Celkem za 3725 3 844 000,00 3 844 000,00 4 828 995,00Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

70 773,003741 2322 Přijaté pojistné náhrady

Celkem za 3741 70 773,00Ochrana druhů a stanovišť

64 362,903745 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů
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50 980,003745 2322 Přijaté pojistné náhrady

10 109,343745 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Celkem za 3745 125 452,24Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

5 000,00 5 000,00 23 650,003769 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Celkem za 3769 5 000,00 5 000,00 23 650,00Ostatní správa v ochraně životního prostředí

3 966,004171 2229 Ostatní přijaté vratky transferů

Celkem za 4171 3 966,00Příspěvek na živobytí

14 926,384179 2229 Ostatní přijaté vratky transferů

Celkem za 4179 14 926,38Ostatní dávky sociální pomoci

2 200,004189 2229 Ostatní přijaté vratky transferů

Celkem za 4189 2 200,00Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům

-100,004329 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Celkem za 4329 -100,00Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

34 720,004339 2229 Ostatní přijaté vratky transferů

Celkem za 4339 34 720,00Ostatní sociální péče a pomoc rodině a

754 323,754351 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Celkem za 4351 754 323,75Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora

5 271,004359 2229 Ostatní přijaté vratky transferů

1 156,004359 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Celkem za 4359 6 427,00Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

4 243,004399 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Celkem za 4399 4 243,00Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky

1 100 000,00 1 100 000,00 1 446 183,935311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů

201 108,005311 2322 Přijaté pojistné náhrady

62 625,005311 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Celkem za 5311 1 100 000,00 1 100 000,00 1 709 916,93Bezpečnost a veřejný pořádek

11 200,005512 2322 Přijaté pojistné náhrady

Celkem za 5512 11 200,00Požární ochrana-dobrovolná část

510 000,00 510 000,00 708 996,006171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků

40 000,00 40 000,00 109 463,006171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí  a jejich

87 147,926171 2143 Kursové rozdíly v příjmech

300 000,00 300 000,00 412 601,646171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů

94 370,006171 2322 Přijaté pojistné náhrady

500 000,00 1 211 000,00 1 579 329,816171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

130 566,296171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

406 000,00 439 980,006171 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého

Celkem za 6171 1 350 000,00 2 467 000,00 3 562 454,66Činnost místní správy

10 000,00 10 000,00 230 456,906310 2141 Příjmy z úroků (část)

1 204 031,036310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend

Celkem za 6310 10 000,00 10 000,00 1 434 487,93Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

1 210 221 200,476330 4134 Převody z rozpočtových účtů

26 526 752,106330 4138 Převody z vlastní pokladny

9 816 075,546330 4139 Ostatní převody z vlastních fondů
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Celkem za 6330 1 246 564 028,11Převody vlastním fondům v rozpočtech územní

33 690,646399 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Celkem za 6399 33 690,64Ostatní finanční operace

3 687,866409 2328 Neidentifikované příjmy

500 000,00 500 000,00 65 112,666409 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Celkem za 6409 500 000,00 500 000,00 68 800,52Ostatní činnosti jinde nezařazené

CELKEM 841 913 300,00 1 019 902 900,00 2 297 356 264,28
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a b text 21 22 23

30 000,00 22 000,00 21 788,001014 5133 Léky a zdravotnický materiál

10 000,00 15 000,00 14 538,001014 5134 Prádlo, oděv a obuv

1 000,00 299,001014 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk

20 000,00 66 000,00 64 405,001014 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

30 000,00 228 000,00 226 475,001014 5139 Nákup materiálu j.n.

12 000,00 8 000,00 7 616,001014 5151 Studená voda

50 000,00 47 000,00 46 302,391014 5154 Elektrická energie

1 000,00 1 000,00 279,001014 5156 Pohonné hmoty a maziva

1 000,001014 5161 Poštovní služby

906 000,00 1 687 000,00 1 010 324,561014 5169 Nákup ostatních služeb

30 000,00 109 000,00 43 920,001014 5171 Opravy a udržování

10 000,00 8 000,00 8 000,001014 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným

402 000,00 810 000,00 809 855,421014 6121 Budovy, haly a stavby

Celkem za 1014 1 502 000,00 3 002 000,00 2 253 802,37Ozdravování hospodářských zvířat, polních a

20 000,00 20 000,00 10 000,001037 5139 Nákup materiálu j.n.

Celkem za 1037 20 000,00 20 000,00 10 000,00Celospolečenské funkce lesů

500 000,00 836 000,00 835 724,001039 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

357 000,00 356 655,001039 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým

Celkem za 1039 500 000,00 1 193 000,00 1 192 379,00Ostatní záležitosti lesního hospodářství

15 000,00 15 000,002141 5222 Neinvestiční transfery spolkům

Celkem za 2141 15 000,00 15 000,00Vnitřní obchod

110 000,00 189 000,00 175 196,702143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

300 000,00 616 000,00 551 764,152143 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)

730 000,00 1 137 000,00 1 064 374,812143 5139 Nákup materiálu j.n.

5 000,00 6 000,00 5 258,372143 5151 Studená voda

40 000,00 50 000,00 39 324,002143 5152 Teplo

30 000,00 50 000,00 49 192,002143 5154 Elektrická energie

5 000,00 5 000,00 1 728,002143 5162 Služby elektronických komunikací

85 000,00 85 000,00 67 365,642143 5164 Nájemné

1 270 000,00 1 112 000,00 1 093 332,562143 5169 Nákup ostatních služeb

70 000,00 24 000,00 9 433,162143 5171 Opravy a udržování

100 000,00 90 000,00 15 493,002143 5175 Pohoštění

1 000,00 600,002143 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené

400 000,00 400 000,00 220 000,002143 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.

50 000,00 50 000,002143 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným

60 000,00 59 524,742143 6125 Výpočetní technika

Celkem za 2143 3 145 000,00 3 875 000,00 3 402 587,13Cestovní ruch

40 000,00 39 139,002212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

25 000,00 11 318,002212 5139 Nákup materiálu j.n.

1 000 000,00 1 568 000,00 1 567 326,582212 5164 Nájemné

30 800 000,00 29 654 000,00 28 088 261,542212 5169 Nákup ostatních služeb

26 200 000,00 49 804 000,00 42 984 775,822212 5171 Opravy a udržování

37 539 000,00 73 798 000,00 69 575 645,312212 6121 Budovy, haly a stavby

200 000,002212 6359 Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím

Celkem za 2212 95 539 000,00 155 089 000,00 142 266 466,25Silnice

10 000,00 6 607,002219 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

100 000,00 120 000,00 115 298,002219 5139 Nákup materiálu j.n.

100 000,00 70 000,00 22 143,002219 5169 Nákup ostatních služeb

100 000,00 100 000,00 39 758,402219 5171 Opravy a udržování

II.   ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
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400 000,00 400 000,00 350 900,002219 6122 Stroje, přístroje a zařízení

Celkem za 2219 700 000,00 700 000,00 534 706,40Ostatní záležitosti pozemních komunikací

12 000,00 11 726,002221 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

2 000,002221 5154 Elektrická energie

6 000,00 5 314,002221 5164 Nájemné

2 000,00 1 953,502221 5169 Nákup ostatních služeb

600 000,00 553 000,00 278 945,002221 5171 Opravy a udržování

25 000,00 25 000,002221 5192 Poskytnuté náhrady

293 000,00 292 484,562221 6121 Budovy, haly a stavby

772 000,00 623 910,002221 6122 Stroje, přístroje a zařízení

Celkem za 2221 600 000,00 1 665 000,00 1 239 333,06Provoz veřejné silniční dopravy

20 000,00 20 000,002223 5171 Opravy a udržování

Celkem za 2223 20 000,00 20 000,00Bezpečnost silničního provozu

150 000,002229 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

1 246 000,00 1 637 000,00 1 585 305,802229 5169 Nákup ostatních služeb

2 160 000,00 1 919 000,00 1 879 222,422229 5171 Opravy a udržování

Celkem za 2229 3 556 000,00 3 556 000,00 3 464 528,22Ostatní záležitosti v silniční dopravě

180,002232 5139 Nákup materiálu j.n.

5 000,00 5 000,00 4 532,472232 5154 Elektrická energie

14 000,00 18 000,00 16 870,002232 5164 Nájemné

50 000,00 50 000,00 1 200,002232 5169 Nákup ostatních služeb

428 000,00 424 000,00 176 969,962232 5171 Opravy a udržování

300 000,00 300 000,00 300 000,002232 5222 Neinvestiční transfery spolkům

3 000,00 3 000,002232 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

Celkem za 2232 800 000,00 800 000,00 499 752,43Provoz vnitrozemské plavby

61 577 000,00 65 944 000,00 65 944 276,342292 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost

Celkem za 2292 61 577 000,00 65 944 000,00 65 944 276,34Dopravní obslužnost veřejnými službami

30 000,00 30 000,00 23 430,002310 5151 Studená voda

Celkem za 2310 30 000,00 30 000,00 23 430,00Pitná voda

350 000,00 416 000,00 415 453,002321 5169 Nákup ostatních služeb

1 650 000,00 2 490 000,00 2 488 109,012321 5171 Opravy a udržování

15 009 000,00 60 000,00 60 016,002321 6121 Budovy, haly a stavby

Celkem za 2321 17 009 000,00 2 966 000,00 2 963 578,01Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s

250 000,00 215 000,00 144 190,002333 5169 Nákup ostatních služeb

150 000,00 185 000,00 181 010,002333 5171 Opravy a udržování

Celkem za 2333 400 000,00 400 000,00 325 200,00Úpravy drobných vodních toků

9 000,00 8 766,002341 5139 Nákup materiálu j.n.

350 000,00 450 000,00 373 310,002341 5169 Nákup ostatních služeb

2 550 000,00 2 437 000,00 1 042 839,952341 5171 Opravy a udržování

Celkem za 2341 2 900 000,00 2 896 000,00 1 424 915,95Vodní díla v zemědělské krajině

30 000,00 30 000,003111 5139 Nákup materiálu j.n.

40 000,00 55 000,00 19 916,903111 5169 Nákup ostatních služeb

1 820 000,00 1 820 693,073111 5171 Opravy a udržování

11 349 000,00 12 362 000,00 11 736 084,243111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

1 502 000,00 1 502 606,803111 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým

2 525 000,00 5 173 000,003111 6121 Budovy, haly a stavby

195 000,00 539 000,00 539 000,003111 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým
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Celkem za 3111 14 139 000,00 21 481 000,00 15 618 301,01Mateřské školy

15 000,00 12 000,00 390,003113 5139 Nákup materiálu j.n.

30 000,00 30 000,00 22 470,503113 5169 Nákup ostatních služeb

1 731 000,00 1 730 994,003113 5171 Opravy a udržování

10 000,00 13 000,00 11 168,773113 5175 Pohoštění

20 000,00 18 000,00 2 652,003113 5194 Věcné dary

62 238 000,00 77 066 000,00 71 407 170,103113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

8 422 000,00 8 422 693,603113 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým

25 000,00 27 000,00 26 045,003113 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter

22 940 000,00 27 143 000,00 19 723 350,883113 6121 Budovy, haly a stavby

280 000,00 401 000,00 401 289,003113 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým

164 000,00 164 076,003113 6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým

Celkem za 3113 85 558 000,00 115 027 000,00 101 912 299,85Základní školy

100 000,00 467 000,00 128 033,543119 5167 Služby školení a vzdělávání

Celkem za 3119 100 000,00 467 000,00 128 033,54Ostatní záležitosti základního vzdělávání

3 152 000,00 3 152 000,00 3 152 000,003141 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

14 000 000,00 10 313 000,00 9 844 147,083141 6121 Budovy, haly a stavby

110 000,00 110 000,003141 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým

Celkem za 3141 17 152 000,00 13 575 000,00 13 106 147,08Školní stravování

2 339 000,00 2 303 122,043143 5171 Opravy a udržování

Celkem za 3143 2 339 000,00 2 303 122,04Školní družiny a kluby

50 000,00 50 000,00 50 000,003294 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným

Celkem za 3294 50 000,00 50 000,00 50 000,00Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

10 000,00 10 000,003299 5222 Neinvestiční transfery spolkům

Celkem za 3299 10 000,00 10 000,00Ostatní záležitosti vzdělávání

11 000 000,00 13 165 000,00 13 164 790,003311 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

3 200 000,00 5 536 000,00 5 145 439,783311 6121 Budovy, haly a stavby

1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,003311 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým

Celkem za 3311 16 100 000,00 20 601 000,00 20 210 229,78Divadelní činnost

18 000 000,00 18 000 000,00 18 000 000,003314 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

1 584 000,00 1 584 000,003314 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým

1 701 000,00 1 700 975,603314 6121 Budovy, haly a stavby

620 000,00 620 000,003314 6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým

Celkem za 3314 18 000 000,00 21 905 000,00 21 904 975,60Činnosti knihovnické

50 000,00 44 000,00 43 443,003319 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví

20 000,003319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

65 000,00 57 000,00 30 270,003319 5139 Nákup materiálu j.n.

2 000,00 1 000,00 901,003319 5156 Pohonné hmoty a maziva

7 000,00 6 776,003319 5164 Nájemné

3 122 000,00 2 208 000,00 2 207 922,493319 5169 Nákup ostatních služeb

5 000,00 5 000,00 4 094,003319 5175 Pohoštění

500 000,00 550 000,00 550 000,003319 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.

10 000,00 5 000,00 5 000,003319 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.

1 080 000,00 1 135 000,00 1 135 000,003319 5222 Neinvestiční transfery spolkům

10 000,00 5 000,00 5 000,003319 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským

220 000,00 220 000,00 220 000,003319 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

70 000,00 130 000,00 112 000,003319 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter

Celkem za 3319 5 154 000,00 4 367 000,00 4 320 406,49Ostatní záležitosti kultury
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14 010 000,00 15 303 000,00 15 302 853,413321 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

97 000,00 97 146,593321 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým

1 030 000,00 913 000,00 912 777,003321 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým

Celkem za 3321 15 040 000,00 16 313 000,00 16 312 777,00Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků

200 000,00 531 000,00 418 472,003322 5169 Nákup ostatních služeb

1 200 000,00 9 660 000,00 7 903 548,363322 5171 Opravy a udržování

Celkem za 3322 1 400 000,00 10 191 000,00 8 322 020,36Zachování a obnova kulturních památek

193 000,00 190 821,603412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

560 000,00 417 000,00 246 510,003412 5151 Studená voda

108 000,00 107 587,003412 5152 Teplo

130 000,00 50 000,003412 5153 Plyn

2 400 000,00 2 279 000,00 2 029 670,343412 5154 Elektrická energie

350 000,00 910 000,00 732 758,153412 5169 Nákup ostatních služeb

3 590 000,00 6 448 000,00 6 238 161,633412 5171 Opravy a udržování

9 470 000,00 9 470 000,00 9 330 000,003412 5222 Neinvestiční transfery spolkům

16 760 000,00 20 907 000,00 20 907 000,003412 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

2 500 000,00 3 046 000,00 789 220,003412 6121 Budovy, haly a stavby

5 105 000,00 5 104 990,003412 6122 Stroje, přístroje a zařízení

1 200 000,00 1 319 000,00 1 318 580,003412 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým

Celkem za 3412 36 960 000,00 50 252 000,00 46 995 298,72Sportovní zařízení v majetku obce

100 000,00 97 132,003419 5139 Nákup materiálu j.n.

20 000,00 30 000,00 30 000,003419 5164 Nájemné

60 000,00 65 000,00 64 000,003419 5169 Nákup ostatních služeb

50 000,00 50 000,00 50 000,003419 5175 Pohoštění

50 000,003419 5194 Věcné dary

3 200 000,00 2 465 000,00 2 394 000,003419 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.

7 050 000,00 7 547 000,00 7 447 000,003419 5222 Neinvestiční transfery spolkům

70 000,00 70 000,003419 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

130 000,00 174 000,00 174 000,003419 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter

159 000,00 159 000,003419 6123 Dopravní prostředky

200 000,00 200 000,003419 6322 Investiční transfery spolkům

Celkem za 3419 10 560 000,00 10 860 000,00 10 685 132,00Ostatní tělovýchovná činnost

250 000,00 135 000,00 53 855,003421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

20 000,00 20 000,003421 5139 Nákup materiálu j.n.

500 000,00 705 000,00 587 034,203421 5169 Nákup ostatních služeb

1 230 000,00 3 023 000,00 1 517 354,483421 5171 Opravy a udržování

4 900 000,00 5 461 000,00 5 460 599,203421 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

3 511 000,00 3 511 114,003421 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým

1 400 000,00 4 650 000,00 3 220 563,733421 6121 Budovy, haly a stavby

Celkem za 3421 8 300 000,00 17 505 000,00 14 350 520,61Využití volného času dětí a mládeže

10 000,00 10 000,00 9 195,003429 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví

32 000,003429 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

10 000,00 10 000,00 2 875,003429 5139 Nákup materiálu j.n.

70 000,00 1 162 000,00 154 275,773429 5169 Nákup ostatních služeb

258 000,00 57 959,003429 5171 Opravy a udržování

120 000,00 120 000,00 83 736,003429 5175 Pohoštění

134 000,003429 6121 Budovy, haly a stavby

Celkem za 3429 344 000,00 1 592 000,00 308 040,77Ostatní zájmová činnost a rekreace

522 000,00 522 000,00 504 000,003512 5169 Nákup ostatních služeb

Celkem za 3512 522 000,00 522 000,00 504 000,00Stomatologická péče

500 000,00 2 660 000,00 2 157 049,013513 5169 Nákup ostatních služeb
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Celkem za 3513 500 000,00 2 660 000,00 2 157 049,01Lékařská služba první pomoci

20 000,00 20 000,003522 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.

50 000,00 50 000,003522 6313 Investiční transfer nefinančním podnikatelským

Celkem za 3522 70 000,00 70 000,00Ostatní nemocnice

10 000,00 10 000,003612 5192 Poskytnuté náhrady

15 000,00 15 000,003612 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

315 000,00 286 900,003612 6121 Budovy, haly a stavby

Celkem za 3612 25 000,00 340 000,00 286 900,00Bytové hospodářství

50 000,00 50 000,003631 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

250 000,00 250 000,00 144 467,003631 5139 Nákup materiálu j.n.

8 000 000,00 8 000 000,00 7 508 730,003631 5154 Elektrická energie

1 500 000,00 1 500 000,00 531 969,003631 5169 Nákup ostatních služeb

3 600 000,00 3 600 000,00 3 356 331,473631 5171 Opravy a udržování

5 300 000,00 4 823 000,00 1 404 270,193631 6121 Budovy, haly a stavby

3 000 000,00 150 000,00 70 000,003631 6122 Stroje, přístroje a zařízení

Celkem za 3631 21 700 000,00 18 373 000,00 13 015 767,66Veřejné osvětlení

58 000,00 57 717,003632 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

1 000,00 1 000,00 660,003632 5139 Nákup materiálu j.n.

10 000,00 15 000,00 13 434,003632 5151 Studená voda

30 000,00 30 000,00 21 175,003632 5164 Nájemné

3 500 000,00 3 478 000,00 3 331 659,503632 5169 Nákup ostatních služeb

1 339 000,00 1 100 000,00 860 387,263632 5171 Opravy a udržování

330 000,00 430 000,00 302 825,003632 5192 Poskytnuté náhrady

Celkem za 3632 5 210 000,00 5 112 000,00 4 587 857,76Pohřebnictví

9 000,00 8 700,003635 5164 Nájemné

2 206 000,00 1 629 000,00 188 102,003635 5166 Konzultační, poradenské a právní služby

7 200 000,00 5 069 000,00 737 476,553635 5169 Nákup ostatních služeb

2 000,00 1 764,003635 5175 Pohoštění

5 000,00 5 000,003635 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným

1 000,00 1 000,003635 5361 Nákup kolků

Celkem za 3635 9 406 000,00 6 715 000,00 942 042,55Územní plánování

7 486 000,00 18 080 000,00 12 562 796,003639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru

16 000,00 16 000,003639 5021 Ostatní osobní výdaje

30 000,003639 5024 Odstupné

1 892 000,00 4 643 000,00 3 141 453,003639 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na

733 000,00 1 769 000,00 1 130 890,003639 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění

10 000,00 30 000,00 8 500,003639 5122 Podlimitní věcná břemena

6 000,00 5 000,00 2 634,003639 5131 Potraviny

1 000,00 3 000,00 2 062,003639 5133 Léky a zdravotnický materiál

410 000,00 629 000,00 420 276,003639 5134 Prádlo, oděv a obuv

1 000,00 519,003639 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk

552 000,00 688 000,00 303 289,193639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

601 000,00 841 000,00 432 898,653639 5139 Nákup materiálu j.n.

287 000,00 387 000,00 269 601,003639 5151 Studená voda

50 000,00 50 000,00 42 000,003639 5152 Teplo

150 000,00 153 000,00 146 454,803639 5153 Plyn

232 000,00 198 000,00 113 902,493639 5154 Elektrická energie

30 000,00 36 000,00 35 240,003639 5155 Pevná paliva

270 000,00 267 000,00 251 287,573639 5156 Pohonné hmoty a maziva

31 000,00 41 000,00 16 326,803639 5162 Služby elektronických komunikací

22 000,00 33 000,00 32 248,503639 5163 Služby peněžních ústavů

35 000,00 172 000,00 94 831,753639 5164 Nájemné
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110 000,00 170 000,00 154 275,003639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby

82 000,00 110 000,003639 5167 Služby školení a vzdělávání

3 935 000,00 5 821 000,00 4 443 810,623639 5169 Nákup ostatních služeb

29 392 000,00 16 081 000,00 7 781 162,863639 5171 Opravy a udržování

12 000,00 11 998,003639 5172 Programové vybavení

2 000,00 17 000,00 946,003639 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)

15 000,00 43 000,00 5 230,003639 5175 Pohoštění

100 000,00 71 000,00 36 231,003639 5192 Poskytnuté náhrady

11 000,00 11 000,003639 5222 Neinvestiční transfery spolkům

30 000,00 30 000,00 21 000,003639 5361 Nákup kolků

50 000,00 51 000,00 10 881,003639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

216 000,00 276 000,00 150 810,003639 5424 Náhrady mezd v době nemoci

7 000 000,003639 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

5 000 000,00 3 101 000,00 4,003639 6121 Budovy, haly a stavby

1 714 000,00 1 763 000,00 1 739 950,003639 6130 Pozemky

6 966 000,00 749 164,003639 6371 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým

Celkem za 3639 60 444 000,00 62 595 000,00 34 139 673,23Komunální služby a územní rozvoj jinde

50 279 000,00 36 157 000,00 34 303 169,393699 6121 Budovy, haly a stavby

Celkem za 3699 50 279 000,00 36 157 000,00 34 303 169,39Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a

162 000,003719 5169 Nákup ostatních služeb

Celkem za 3719 162 000,00Ostatní činnosti k ochraně ovzduší

1 650 000,00 1 650 000,00 1 257 619,003721 5169 Nákup ostatních služeb

Celkem za 3721 1 650 000,00 1 650 000,00 1 257 619,00Sběr a svoz nebezpečných odpadů

25 000,00 19 000,00 18 029,003722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

140 000,00 136 706,003722 5139 Nákup materiálu j.n.

24 970 000,00 24 841 000,00 24 801 575,003722 5169 Nákup ostatních služeb

5 000,003722 5171 Opravy a udržování

Celkem za 3722 25 000 000,00 25 000 000,00 24 956 310,00Sběr a svoz komunálních odpadů

7 000 000,00 7 000 000,00 6 621 572,003723 5169 Nákup ostatních služeb

Celkem za 3723 7 000 000,00 7 000 000,00 6 621 572,00Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než

17 000 000,00 17 000 000,00 16 743 974,393725 5169 Nákup ostatních služeb

Celkem za 3725 17 000 000,00 17 000 000,00 16 743 974,39Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

1 500 000,00 1 000 000,00 588 436,003729 5169 Nákup ostatních služeb

Celkem za 3729 1 500 000,00 1 000 000,00 588 436,00Ostatní nakládání s odpady

20 000,00 20 000,003733 5169 Nákup ostatních služeb

Celkem za 3733 20 000,00 20 000,00Monitoring půdy a podzemní vody

15 000 000,00 15 687 000,00 15 687 000,003741 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

565 000,00 564 730,003741 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým

3 650 000,00 15 804 000,00 7 683 753,063741 6121 Budovy, haly a stavby

Celkem za 3741 18 650 000,00 32 056 000,00 23 935 483,06Ochrana druhů a stanovišť

1 800 000,00 2 763 000,00 2 484 174,903742 5169 Nákup ostatních služeb

100 000,00 1 190 000,00 1 162 807,503742 5171 Opravy a udržování

4 208 000,00 4 287 000,00 3 989 378,093742 6121 Budovy, haly a stavby

Celkem za 3742 6 108 000,00 8 240 000,00 7 636 360,49Chráněné části přírody

14 000,00 13 250,003745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

20 000,00 6 000,00 1 805,003745 5139 Nákup materiálu j.n.

145 000,00 230 000,00 229 061,003745 5151 Studená voda
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95 000,00 95 000,00 93 239,503745 5154 Elektrická energie

20 680 000,00 18 290 000,00 17 249 646,243745 5169 Nákup ostatních služeb

960 000,00 1 265 000,00 765 298,503745 5171 Opravy a udržování

439 000,003745 6122 Stroje, přístroje a zařízení

Celkem za 3745 21 900 000,00 20 339 000,00 18 352 300,24Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

250 000,00 250 000,00 59 900,003749 5169 Nákup ostatních služeb

Celkem za 3749 250 000,00 250 000,00 59 900,00Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

50 000,00 50 000,00 31 107,003769 5169 Nákup ostatních služeb

Celkem za 3769 50 000,00 50 000,00 31 107,00Ostatní správa v ochraně životního prostředí

90 000,00 90 000,00 65 257,004329 5139 Nákup materiálu j.n.

2 000,00 2 000,00 488,004329 5163 Služby peněžních ústavů

200 000,00 140 000,00 73 304,004329 5169 Nákup ostatních služeb

Celkem za 4329 292 000,00 232 000,00 139 049,00Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

177 000,00 603 000,00 167 547,004339 5169 Nákup ostatních služeb

300 000,00 300 000,00 300 000,004339 5222 Neinvestiční transfery spolkům

6 404 000,00 30 000,004339 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

Celkem za 4339 477 000,00 7 307 000,00 497 547,00Ostatní sociální péče a pomoc rodině a

5 905 000,004345 5171 Opravy a udržování

28 280 000,00 21 280 000,00 21 280 000,004345 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým

38 822 000,00 38 822 047,004345 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým

3 500 000,00 7 549 000,00 51 014,004345 6121 Budovy, haly a stavby

Celkem za 4345 31 780 000,00 73 556 000,00 60 153 061,00Centra sociálně rehabilitačních služeb

1 000,00 892,004349 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk

1 000,00 299,004349 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

35 000,00 33 000,00 32 939,004349 5139 Nákup materiálu j.n.

80 000,00 17 000,004349 5169 Nákup ostatních služeb

5 000,00 17 000,00 16 121,004349 5175 Pohoštění

Celkem za 4349 120 000,00 69 000,00 50 251,00Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám

363 000,00 42 350,004357 6121 Budovy, haly a stavby

Celkem za 4357 363 000,00 42 350,00Domovy pro osoby se zdravotním postižením a se

50 000,00 70 000,00 66 835,004359 5139 Nákup materiálu j.n.

210 000,00 187 000,00 95 397,954359 5169 Nákup ostatních služeb

3 000,00 1 583,004359 5175 Pohoštění

211 000,00 211 000,004359 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.

276 000,00 276 000,004359 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.

444 000,00 444 500,004359 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným

4 000 000,00 2 430 000,00 2 409 500,004359 5222 Neinvestiční transfery spolkům

229 000,00 229 000,004359 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským

530 000,00 530 000,004359 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným

Celkem za 4359 4 260 000,00 4 380 000,00 4 263 815,95Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

2 000 000,004374 6121 Budovy, haly a stavby

Celkem za 4374 2 000 000,00Azylové domy, nízkoprahová denní centra a

10 000,00 10 000,00 5 176,004399 5139 Nákup materiálu j.n.

Celkem za 4399 10 000,00 10 000,00 5 176,00Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky

40 000,00 114 000,00 109 822,005212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

10 000,00 10 000,00 2 228,005212 5139 Nákup materiálu j.n.

5 000,00 5 000,005212 5156 Pohonné hmoty a maziva
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20 000,005212 5162 Služby elektronických komunikací

15 000,00 41 000,00 41 030,805212 5169 Nákup ostatních služeb

10 000,00 2 000,005212 5171 Opravy a udržování

18 000,00 17 500,005212 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

8 000 000,00 8 000 000,005212 6122 Stroje, přístroje a zařízení

Celkem za 5212 8 100 000,00 8 190 000,00 170 580,80Ochrana obyvatelstva

70 000,00 45 000,00 45 000,005272 5166 Konzultační, poradenské a právní služby

25 000,00 24 200,005272 5169 Nákup ostatních služeb

Celkem za 5272 70 000,00 70 000,00 69 200,00Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni

10 000,00 3 000,00 2 400,005273 5134 Prádlo, oděv a obuv

5 000,00 1 000,00 729,005273 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk

40 000,00 57 000,00 50 754,005273 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

5 000,00 5 000,00 3 630,005273 5139 Nákup materiálu j.n.

25 000,005273 5169 Nákup ostatních služeb

5 000,00 15 000,00 14 636,005273 5171 Opravy a udržování

10 000,00 19 000,00 6 518,005273 5172 Programové vybavení

Celkem za 5273 100 000,00 100 000,00 78 667,00Ostatní správa v oblasti krizového řízení

90 000,005279 5169 Nákup ostatních služeb

5 000,00 5 000,00 1 220,005279 5175 Pohoštění

5 000,00 5 000,005279 5194 Věcné dary

Celkem za 5279 100 000,00 10 000,00 1 220,00Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené

29 880 000,00 29 880 000,00 27 693 139,005311 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru

7 505 000,00 7 505 000,00 6 934 754,005311 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na

2 701 000,00 2 701 000,00 2 496 492,005311 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění

2 000,00 258,005311 5133 Léky a zdravotnický materiál

850 000,00 670 000,00 550 203,005311 5134 Prádlo, oděv a obuv

10 000,00 10 000,00 2 870,005311 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk

200 000,00 280 000,00 276 023,005311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

160 000,00 120 000,00 106 157,545311 5139 Nákup materiálu j.n.

30 000,00 30 000,00 16 141,075311 5154 Elektrická energie

680 000,00 660 000,00 622 694,855311 5156 Pohonné hmoty a maziva

5 000,00 5 000,005311 5161 Poštovní služby

50 000,00 50 000,00 14 571,505311 5162 Služby elektronických komunikací

300 000,00 318 000,00 265 048,005311 5164 Nájemné

300 000,00 390 000,00 374 345,875311 5167 Služby školení a vzdělávání

200 000,00 200 000,00 158 531,955311 5169 Nákup ostatních služeb

770 000,00 723 000,00 720 826,725311 5171 Opravy a udržování

10 000,00 9 529,005311 5172 Programové vybavení

60 000,00 80 000,00 69 313,005311 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)

100 000,00 100 000,00 29 353,005311 5192 Poskytnuté náhrady

50 000,00 50 000,00 33 500,005311 5361 Nákup kolků

35 000,00 35 000,00 22 609,005311 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

139 000,00 139 000,00 73 614,005311 5424 Náhrady mezd v době nemoci

367 000,00 200 945,005311 6122 Stroje, přístroje a zařízení

Celkem za 5311 44 025 000,00 44 325 000,00 40 670 919,50Bezpečnost a veřejný pořádek

400 000,00 400 000,00 380 719,005512 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru

60 000,00 60 000,00 55 981,985512 5019 Ostatní platy

1 045 000,00 1 045 000,00 944 625,005512 5021 Ostatní osobní výdaje

100 000,00 100 000,00 95 180,005512 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na

120 000,00 120 000,00 111 436,005512 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění

23 000,00 23 000,00 19 040,005512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

90 000,00 201 000,00 184 462,005512 5134 Prádlo, oděv a obuv

155 000,00 280 000,00 263 158,005512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
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125 000,00 169 000,00 157 725,225512 5139 Nákup materiálu j.n.

50 000,00 30 000,00 28 657,005512 5151 Studená voda

220 000,00 186 000,00 185 714,205512 5153 Plyn

115 000,00 78 000,00 55 625,845512 5154 Elektrická energie

23 000,00 21 000,00 20 700,005512 5155 Pevná paliva

412 000,00 484 000,00 482 160,125512 5156 Pohonné hmoty a maziva

1 000,00 1 000,00 149,005512 5161 Poštovní služby

2 000,005512 5162 Služby elektronických komunikací

60 000,00 60 000,00 59 388,005512 5163 Služby peněžních ústavů

15 000,00 14 000,00 13 788,005512 5164 Nájemné

60 000,00 78 000,00 44 614,005512 5167 Služby školení a vzdělávání

245 000,00 169 000,00 142 753,465512 5169 Nákup ostatních služeb

1 375 000,00 1 544 000,00 1 494 728,105512 5171 Opravy a udržování

10 000,00 10 000,00 325,005512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)

40 000,00 11 000,00 11 150,005512 5175 Pohoštění

10 000,00 9 000,00 8 983,005512 5194 Věcné dary

4 000,005512 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

25 000,00 25 000,00 12 455,005512 5424 Náhrady mezd v době nemoci

Celkem za 5512 4 785 000,00 5 118 000,00 4 773 517,92Požární ochrana-dobrovolná část

10 000,00 5 522,506112 5019 Ostatní platy

965 000,00 665 000,00 427 015,006112 5021 Ostatní osobní výdaje

4 209 000,00 5 299 000,00 4 963 896,006112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

1 294 000,00 924 000,00 701 666,006112 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na

206 000,00 476 000,00 416 132,006112 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění

15 000,00 15 000,00 500,006112 5167 Služby školení a vzdělávání

10 000,00 10 000,006112 5169 Nákup ostatních služeb

45 000,00 45 000,00 32 066,016112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)

20 000,00 20 000,00 5 315,006112 5176 Účastnické poplatky na konference

15 000,00 15 000,006112 5424 Náhrady mezd v době nemoci

Celkem za 6112 6 779 000,00 7 479 000,00 6 552 112,51Zastupitelstva obcí

65 000,00 43 206,006115 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru

30 000,00 13 430,056115 5019 Ostatní platy

660 000,00 651 372,006115 5021 Ostatní osobní výdaje

30 000,00 10 802,006115 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na

11 000,00 3 889,006115 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění

15 000,00 4 568,186115 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

25 000,00 25 000,006115 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

32 000,00 31 143,006115 5139 Nákup materiálu j.n.

10 000,00 1 747,936115 5156 Pohonné hmoty a maziva

350 000,00 315 636,126115 5161 Poštovní služby

4 000,006115 5162 Služby elektronických komunikací

300 000,00 256 738,006115 5164 Nájemné

128 000,00 88 351,706115 5169 Nákup ostatních služeb

5 000,00 1 607,006115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)

Celkem za 6115 1 665 000,00 1 447 490,98Volby do zastupitelstev územních samosprávných

60 000,00 22 288,006118 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru

30 000,00 12 311,186118 5019 Ostatní platy

563 000,00 531 850,006118 5021 Ostatní osobní výdaje

23 000,00 6 147,006118 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na

9 000,00 2 006,006118 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění

11 000,00 4 188,366118 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

25 000,00 25 000,006118 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

23 000,00 19 375,716118 5139 Nákup materiálu j.n.

4 000,00 3 575,576118 5156 Pohonné hmoty a maziva

185 000,00 180 195,176118 5161 Poštovní služby
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2 000,006118 5162 Služby elektronických komunikací

477 000,00 460 721,346118 5164 Nájemné

162 000,00 159 792,206118 5169 Nákup ostatních služeb

5 000,00 2 057,006118 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)

Celkem za 6118 1 579 000,00 1 429 507,53Volba prezidenta republiky

96 204 000,00 108 031 000,00 106 663 105,506171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru

1 649 000,00 4 998 000,00 2 668 102,006171 5021 Ostatní osobní výdaje

315 000,00 180 000,006171 5024 Odstupné

24 615 000,00 28 275 000,00 26 898 873,606171 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na

8 767 000,00 10 137 000,00 9 683 169,506171 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění

620 000,00 620 000,00 616 033,006171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění

5 000,00 5 000,00 1 689,006171 5133 Léky a zdravotnický materiál

130 000,00 59 000,00 58 619,006171 5134 Prádlo, oděv a obuv

100 000,00 254 000,00 199 623,336171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk

4 065 000,00 5 668 000,00 5 018 769,816171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

3 555 000,00 4 399 000,00 2 802 260,026171 5139 Nákup materiálu j.n.

300 000,00 206 000,00 72 509,626171 5142 Kursové rozdíly ve výdajích

390 000,00 426 000,00 387 925,006171 5151 Studená voda

3 000 000,00 3 270 000,00 2 767 011,156171 5152 Teplo

2 000,00 2 000,00 192,326171 5153 Plyn

2 510 000,00 2 172 000,00 1 748 019,586171 5154 Elektrická energie

554 000,00 613 000,00 523 290,996171 5156 Pohonné hmoty a maziva

1 400 000,00 2 062 000,00 2 059 862,186171 5161 Poštovní služby

3 870 000,00 4 004 000,00 3 503 291,206171 5162 Služby elektronických komunikací

3 400 000,00 3 464 000,00 3 124 775,166171 5163 Služby peněžních ústavů

100 000,00 111 000,00 85 698,636171 5164 Nájemné

3 050 000,00 3 078 000,00 2 960 660,006171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby

1 500 000,00 1 567 000,00 1 198 284,426171 5167 Služby školení a vzdělávání

16 913 000,00 19 612 000,00 16 386 999,776171 5169 Nákup ostatních služeb

2 855 000,00 2 191 000,00 1 991 971,236171 5171 Opravy a udržování

800 000,00 975 000,00 828 663,486171 5172 Programové vybavení

401 000,00 567 000,00 486 079,036171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)

320 000,00 397 000,00 264 533,006171 5175 Pohoštění

95 000,00 115 000,00 99 575,006171 5176 Účastnické poplatky na konference

231 000,00 228 000,00 216 537,806171 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené

2 000,00 492,006171 5191 Zaplacené sankce

55 000,00 58 000,00 57 307,006171 5192 Poskytnuté náhrady

172 000,00 286 000,00 261 543,006171 5194 Věcné dary

150 000,00 198 000,00 198 084,006171 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům

10 000,00 11 000,00 2 900,006171 5361 Nákup kolků

137 000,00 134 000,00 94 847,006171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

1 000,00 1 000,006171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům

11 000,00 10 475,006171 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům

1 000,00 1 000,006171 5421 Náhrady z úrazového pojištění

517 000,00 725 000,00 568 507,006171 5424 Náhrady mezd v době nemoci

5 000,00 5 000,00 5 000,006171 5492 Dary obyvatelstvu

1 785 000,00 1 785 000,00 1 664 000,006171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

2 000,00 1 137,206171 5520 Neinvestiční transfery cizím státům

1 000 000,00 1 058 000,00 312 169,596171 6111 Programové vybavení

9 820 000,00 3 694 580,576171 6121 Budovy, haly a stavby

617 000,00 617 271,446171 6122 Stroje, přístroje a zařízení

700 000,00 2 372 000,00 2 280 207,016171 6123 Dopravní prostředky

1 200 000,00 3 067 000,00 2 066 967,936171 6125 Výpočetní technika

Celkem za 6171 187 449 000,00 227 839 000,00 205 151 613,06Činnost místní správy

500 000,00 500 000,00 121 025,186310 5141 Úroky vlastní
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Celkem za 6310 500 000,00 500 000,00 121 025,18Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

200 000,00 184 000,006330 5341 Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské)

10 851 213,866330 5342 Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů

1 223 659 440,256330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům

12 053 374,006330 5348 Převody do vlastní pokladny

Celkem za 6330 200 000,00 1 246 748 028,11Převody vlastním fondům v rozpočtech územní

1 500 000,00 1 500 000,00 760 760,456399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

8 587 000,00 8 586 670,006399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům

Celkem za 6399 1 500 000,00 10 087 000,00 9 347 430,45Ostatní finanční operace

707 000,00 707 084,916402 5364 Vratky transferů z veřejných rozpočtů ústřední úrovně

Celkem za 6402 707 000,00 707 084,91Finanční vypořádání minulých let

1 755 000,00 2 793 000,00 1 612 449,006409 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru

445 000,00 882 000,00 403 108,006409 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na

160 000,00 318 000,00 145 113,006409 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění

130 000,00 68 705,006409 5134 Prádlo, oděv a obuv

57 000,00 29 478,006409 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

130 000,00 249 000,00 92 906,006409 5139 Nákup materiálu j.n.

45 000,00 42 000,006409 5164 Nájemné

30 000,00 3 600,006409 5167 Služby školení a vzdělávání

455 000,00 222 000,00 18 683,006409 5169 Nákup ostatních služeb

1 000,006409 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)

20 000,00 865,006409 5175 Pohoštění

100 300,00 97 900,00 13 102,006409 5192 Poskytnuté náhrady

500 000,00 500 000,006409 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům

20 000,00 30 000,00 15 018,006409 5424 Náhrady mezd v době nemoci

1 000,00 1 000,006409 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu

200 000,00 445 000,00 287 800,086409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

4 345 000,00 43 227 000,006409 6901 Rezervy kapitálových výdajů

Celkem za 6409 7 610 300,00 49 047 900,00 3 233 827,08Ostatní činnosti jinde nezařazené

CELKEM 962 326 300,00 1 238 850 900,00 2 277 940 256,77
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rtext 31 32 33

Krátkodobé financování z tuzemska

Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111

Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113

Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) 8114

60 000 000,00 233 703 000,00 -4 246 955,92Změna stavu krátkod.prostředků na bank. účt.(+/-) 8115

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8117

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8118

Dlouhodobé financování z tuzemska

Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121

Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122

84 413 000,00 24 767 000,00 24 766 950,25Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123

-24 000 000,00 -39 522 000,00 -39 522 388,39Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-) 8124

Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-) 8125

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy 8127

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje 8128

Krátkodobé financování ze zahraničí

Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211

Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopisů (-) 8212

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213

Uhrazené splátky krátkod.přijatých půjč.prostř (-) 8214

Změna stavu krátkodobých .prostředků na bankovních účtech (+/-) 8215

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 8217

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje 8218

Dlouhodobé financování ze zahraničí

Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221

Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223

Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-) 8224

Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-) 8225

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy 8227

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje 8228

Opravné položky k nepeněžním operacím

-413 613,45Oper.z pen.úč.org.nemaj.char.př.a výd.vl.se (+/-) 8901

Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902

Nepřevedené částky vyrovnávající schodek  (+,-) 8905

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) -19 416 007,51218 948 000,00120 413 000,008000

III. FINANCOVÁNÍ -  třída 8
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Číslo
řádku
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Schválený
rozpočet

Rozpočet
po změnách

Výsledek od
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rtext 41 42 43

769 190 000,00 788 802 000,00 809 888 415,83Třída 1 - Daňové příjmy 4010

22 426 000,00 28 821 000,00 38 088 254,79Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020

3 000 000,00 7 893 000,00 8 372 821,26Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030

47 297 300,00 194 386 900,00 1 441 006 772,40Třída 4 - Přijaté transfery 4040

841 913 300,00 1 019 902 900,00 2 297 356 264,28Příjmy celkem 4050

1 246 564 028,11Konsolidace příjmů 4060

2223 - Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi kraji a obcemi 4061

2226 - Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi obcemi 4062

2227 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi RR a kraji, obcemi a DSO 4063

2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070

2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080

2443 - Splátky půjčených prostředků od RR 4081

2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřej.rozpočtů 4090

54 600,004121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100

43 182 000,00 43 182 247,004122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110

4123 - Neinvestiční přijaté transfery od RR 4111

4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů úz.úrovně 4120

4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130

1 210 221 200,474134 - Převody z rozpočtových účtů 4140

4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich 4145

26 526 752,104138 - Převody z vlastní pokladny 4146

9 816 075,544139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150

4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170

4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180

4223 - Investiční přijaté transfery od RR 4181

4229 - Ostaní investiční přijaté transfery od rozpočtů 4190

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191

ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přij.z území jiného okresu 4192

ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193

ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přij.z území jiného kraje 4194

841 913 300,00 1 019 902 900,00 1 050 792 236,17Příjmy celkem po konsolidaci 4200

765 776 300,00 941 170 900,00 2 094 772 417,40Třída 5 - Běžné výdaje 4210

196 550 000,00 297 680 000,00 183 167 839,37Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220

962 326 300,00 1 238 850 900,00 2 277 940 256,77Výdaje celkem 4240

1 246 564 028,11Konsolidace výdajů 4250

5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260

5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270

5325 - Neinvestiční transfery RR 4271

150 000,00 198 000,00 198 084,005329 - Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům 4280

10 851 213,865342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281

5344 - Převody vlastním rezervním fondům UR 4290

1 223 659 440,255345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300

5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich 4305

12 053 374,005348 - Převody do vlastní pokladny 4306

5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310

5366 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi kraji a obcí 4321

5367 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi obcemi 4322

5368 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi RR a krajem 4323

5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330

5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340

5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341

5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4350

6341 - Investiční transfery obcím 4360

6342 - Investiční transfery krajům 4370

6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
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Číslo
řádku

Název
Schválený
rozpočet

Rozpočet
po změnách

Výsledek od
počátku roku

rtext 41 42 43

6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům 4380

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400

6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410

6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411

6449  -Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům 4420

150 000,00 198 000,00 198 084,00ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421

ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz.jiného okresu 4422

ZJ 035  -Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423

ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz.jiného kraje 4424

962 326 300,00 1 238 850 900,00 1 031 376 228,66Výdaje celkem po konsolidaci 4430

-120 413 000,00 -218 948 000,00 19 416 007,51Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 4440

120 413 000,00 218 948 000,00 -19 416 007,51Třída 8 - Financování 4450

Konsolidace financování 4460

120 413 000,00 218 948 000,00 -19 416 007,51Financování celkem po konsolidaci 4470
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Číslo
řádku

Název bankovního účtu
Počáteční
stav k 1.1.

Stav ke konci
vykaz. období

Změna stavu bank. účtů

rtext 61 62 63

236 912 397,05 -3 209 445,59Základní běžný účet ÚSC 6010 233 702 951,46

3 281 410,29 -1 035 138,32Běžné účty fondů ÚSC 6020 2 246 271,97

240 193 807,34 -4 244 583,91Běžné účty celkem 6030 235 949 223,43

3 910,46 -2 372,01Pokladna 6040 1 538,45

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
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Číslo
řádku

Název
Schválený
rozpočet

Rozpočet
po změnách

Výsledek od
počátku roku

rtext 71 72 73

ZJ

ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090

2226 - Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi obcemi 7092

4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100

4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od RÚÚ 7110

4221 - Investiční  přijaté transfery od obcí 7120

4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od RÚÚ 7130

ZJ 025 Splátky půjčených prostředků přijatých z úz.jiného 7140

2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150

2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných RÚÚ 7160

ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 150 000,00 198 000,00 198 084,00

5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180

150 000,00 198 000,00 198 084,005329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným RÚÚ 7190

5367 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi obcemi 7192

6341 - Investiční transfery obcím 7200

6349 - Ostatní investiční transfery veřejným RÚÚ 7210

ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného 7220

5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230

5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřejným RÚÚ 7240

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250

6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným RÚÚ 7260

ZJ 028 Transfery přijaté z území jiného kraje 7290

2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi kraji a 7291

2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292

4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300

4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310

4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od RÚÚ 7320

4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330

4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340

4229 - Investiční přijaté transfery od RÚÚ 7350

ZJ 029 Splátky půjčených prostředků přijatých z území 7360

2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370

2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380

2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných RÚÚ 7390

ZJ 035 Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400

5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410

5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420

5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným RÚÚ 7430

5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi kraji a 7431

5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432

6341 - Investiční transfery obcím 7440

6342 - Investiční transfery krajům 7450

6349 - Ostatní investiční transfery veřejným RÚÚ 7460

ZJ 036 Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470

5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480

5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490

5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným RÚÚ 7500

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510

6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520

6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným RÚÚ 7530

VII.  VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
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Účelový
znak

Položka
Výsledek od
počátku roku

a b 93

1 579 000,0098008 4111

1 665 000,0098187 4111

194 290,3391252 4113

324 000,0004359 4116

252 000,0013010 4116

11 533 500,0013011 4116

8 002 597,4613013 4116

3 102 872,0013015 4116

6 006 691,0013101 4116

159 816,0014004 4116

494 730,0015065 4116

1 694,0017015 4116

28 798,0017016 4116

97 146,5917051 4116

262 555,0029014 4116

21 000,0029023 4116

30 867 987,9633063 4116

100 000,0034002 4116

54 000,0034070 4116

100 000,0035063 4116

50 000,0090992 4213

31 356 000,0091628 4213

329 180,1717968 4216

5 596 062,7817969 4216

164 076,0033500 4216

620 000,0034544 4216

CELKEM 102 962 997,29

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE SR, SF A RR
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X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI
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PŘÍJMY Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ
A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf Položka
Schválený
rozpočet

Rozpočet
po změnách

Výsledek od
počátku roku

a b 1 2 3c

Nástroj

d

Prostorová
jednotka

3 838 000,00 3 836 849,670000 4116 103 1

27 028 000,00 27 031 138,290000 4116 103 5

977 000,00 977 348,290000 4116 104 1

7 027 000,00 7 025 249,170000 4116 104 5

2 000,00 1 694,000000 4116 107 1

29 000,00 28 798,000000 4116 107 5

97 000,00 97 146,590000 4116 110 1

240 000,00 240 595,440000 4122 104 1

1 401 000,00 1 400 304,560000 4122 104 5

329 000,00 329 180,170000 4216 107 1

5 596 000,00 5 596 062,780000 4216 107 5

96 000,00 95 010,453639 2324 104 5

97 000,00 97 128,716171 2324 103 1

550 000,00 550 396,026171 2324 103 5

CELKEM 47 307 000,00 47 306 902,14

XI.
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VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE
JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf Položka
Schválený
rozpočet

Rozpočet
po změnách

Výsledek od
počátku roku

a b 1 2 3c

Nástroj

d

Prostorová
jednotka

255 000,00 80 000,003111 5331 103 1

595 000,00 144 665,243111 5331 103 5

214 000,00 213 331,023111 5336 103 1

1 208 000,00 1 208 875,783111 5336 103 5

6 000,00 6 520,443111 5336 104 1

74 000,00 73 879,563111 5336 104 5

9 000 000,00 7 427 000,00 1 100 000,003113 5331 103 1

8 868 000,00 9 536 638,293113 5331 103 5

1 260 000,00 1 258 649,063113 5336 103 1

7 130 000,00 7 132 344,543113 5336 103 5

100 000,00 100 000,003119 5167 103 1

367 000,00 128 033,543119 5167 103 5

97 000,00 97 146,593321 5336 110 1

498 000,00 498 167,123421 5336 103 1

2 823 000,00 2 822 946,883421 5336 103 5

1 833 000,003635 5169 104 1

937 000,003635 5169 104 5

290 000,00 4 291 000,00 338 766,473639 5011 104 1

3 600 000,00 4 155 000,00 3 031 416,573639 5011 104 5

16 000,00 16 000,003639 5021 104 5

30 000,003639 5024 104 5

290 000,00 1 085 000,00 84 697,653639 5031 104 1

680 000,00 1 105 000,00 757 871,703639 5031 104 5

140 000,00 440 000,00 30 485,313639 5032 104 1

250 000,00 447 000,00 272 830,753639 5032 104 5

110 000,003639 5134 104 1

110 000,00 340 000,00 241 800,003639 5134 104 5

282 000,003639 5137 104 1

235 000,00 230 000,00 188 306,843639 5137 104 5

198 000,00 16 606,003639 5139 104 1

180 000,00 218 000,00 123 380,003639 5139 104 5

10 000,00 20 000,003639 5162 104 1

80 000,00 108 000,003639 5167 104 1

90 000,00 435 000,00 133 006,263639 5169 104 1

210 000,00 515 000,00 387 194,003639 5169 104 5

15 000,00 780,003639 5173 104 5

5 000,00 19 000,003639 5175 104 1

14 000,00 5 230,003639 5175 104 5

20 000,00 114 000,003639 5424 104 1

90 000,00 21 000,00 20 905,003639 5424 104 5

46 000,004339 5169 104 1

250 000,00 133 400,004339 5169 104 5

234 000,00 234 075,004345 5336 104 1

1 327 000,00 1 326 425,004345 5336 104 5

188 000,00 468 000,006171 5011 103 1

563 000,00 458 377,006171 5011 103 5

460 000,00 670 000,00 374 563,826171 5011 104 1

436 000,00 407 637,506171 5011 104 5

90 000,00 45 000,006171 5011 110 1

340 000,00 2 322 000,00 866 784,006171 5021 103 1

230 000,00 319 925,006171 5021 103 5

100 000,00 540 000,00 5 280,006171 5021 104 1

250 000,00 132 800,006171 5021 104 5

40 000,00 85 000,006171 5021 110 1

XII.
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Paragraf Položka
Schválený
rozpočet

Rozpočet
po změnách

Výsledek od
počátku roku

a b 1 2 3c

Nástroj

d

Prostorová
jednotka

57 000,006171 5021 110 5

15 000,006171 5024 104 1

60 000,00 411 000,006171 5031 103 1

269 000,00 205 949,006171 5031 103 5

196 000,00 364 000,00 93 652,996171 5031 104 1

139 000,00 135 113,396171 5031 104 5

25 000,00 164 000,006171 5032 103 1

113 000,00 73 918,006171 5032 103 5

81 000,00 144 000,00 33 528,036171 5032 104 1

69 000,00 48 640,276171 5032 104 5

10 000,00 10 000,006171 5137 103 1

35 000,00 4 336,006171 5137 103 5

22 000,006171 5137 104 1

55 000,00 22 050,006171 5137 104 5

940 000,00 552 000,00 16 085,516171 5139 103 1

972 000,00 558 644,396171 5139 103 5

350 000,00 328 000,006171 5139 104 1

44 000,00 3 878,006171 5139 104 5

24 000,00 12 960,006171 5162 104 5

11 000,00 10 440,006171 5164 103 5

30 000,00 25 000,006171 5167 104 1

30 000,00 200 000,00 65 760,006171 5169 103 1

277 000,00 93 305,006171 5169 103 5

3 000,00 3 000,006171 5169 104 1

6 000,00 5 293,456171 5169 104 5

60 000,00 71 000,00 2 939,006171 5175 103 1

95 000,00 43 756,006171 5175 103 5

2 000,00 2 000,006171 5175 104 1

12 000,00 16 000,006171 5424 103 1

4 000,00 2 757,006171 5424 103 5

65 000,00 65 000,00 803,006171 5424 104 1

20 000,00 20 000,006171 5424 110 1

1 755 000,00 129 000,00 117 528,216409 5011 104 1

2 653 000,00 1 487 752,276409 5011 104 5

445 000,00 446 000,00 29 381,056409 5031 104 1

434 000,00 371 935,076409 5031 104 5

160 000,00 161 000,00 10 577,546409 5032 104 1

156 000,00 133 890,866409 5032 104 5

30 000,00 12 844,006409 5134 104 1

22 000,006409 5137 104 1

35 000,00 29 478,006409 5137 104 5

130 000,00 150 000,00 92 906,006409 5139 104 1

14 000,006409 5139 104 5

30 000,00 30 000,006409 5164 104 5

30 000,00 3 600,006409 5167 104 5

155 000,00 136 000,00 8 954,006409 5169 104 1

1 000,006409 5173 104 5

20 000,00 865,006409 5175 104 1

20 000,00 20 000,00 6 343,006409 5424 104 1

10 000,00 8 675,006409 5424 104 5

CELKEM 21 132 000,00 64 358 000,00 38 070 280,96
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Odesláno dne: Razítko:
Podpis vedoucího
účetní jednotky:

Odpovídá za údaje:

o rozpočtu:
telefon:

o skutečnosti:
telefon:

Došlo dne:
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Pomocný analytický přehled

Děčín
405 02

00261238

Mírové náměstí 1175/5

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2018

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa)
územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

PSC, pošta

IÈO:

85 Děčín IV-Podmokly

Sídlo účetní jednotky
ulice, c.p.
obec

identifikaèní èíslo 00261238

751100

412593416

zøizovatel

ulice, c.p.
obecÚzemně samosprávný celek Děčín

fax
e-mail jana.hoffmannova@mmdecin.cz

Údaje o organizaci

405 02

Kontaktní údaje Předmět podnikání

Místo podnikání

vedlejší èinnost

Mírové náměstí 1175/5

CZ-NACE

PSC, pošta

telefon

právní forma

hlavní èinnost

Podpisový záznam osoby odpovìdné
za správnost údajù

Okamžik sestavení (datum, èas): 26.03.2019, 11:57

Bc. Jana Hoffmannová
Statutární zástupce Osoba odpovědná za účetnictví
Jaroslav Hrouda

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Název: Statutární město Děčín
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Pomocný analytický přehled
Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

Sestaveno k 31.12.2018

[04][01]

DMD KS
AKTIVA / PASIVA

[03][02]

PS

013 Software 16 265 794,97 198 643,76 0,00 16 464 438,73

018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 8 845 449,58 421 217,48 0,00 9 266 667,06

019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 5 649 424,40 0,00 0,00 5 649 424,40

    Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek01901909 0,00 5€649€424,405€649€424,40 0,00
021 Stavby 3 509 593 895,08 773 801 658,41 723 382 332,01 3 560 013 221,48

    Byty a bytové jednotky02102101 397€386€918,01 487€818€981,62488€133€597,62 397€701€534,01
    Nebytové budovy02102102 362€418€281,16 1€790€274€398,841€753€488€655,68 325€632€538,00
    Ostatní stavby02102109 13€996€459,24 1€281€919€841,021€267€971€641,78 48€260,00

022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 121 370 054,07 11 218 921,61 1 280 588,99 131 308 386,69

    Dopravní prostøedky02202201 2€703€391,00 42€210€077,3740€369€310,36 862€623,99
    Stroje, pøístroje, zaøízení, inventáø a soubory movitých vìcí02202202 8€515€530,61 89€098€309,3281€000€743,71 417€965,00

028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 88 090 779,80 7 445 595,58 4 842 075,03 90 694 300,35

031 Pozemky 754 633 165,91 8 758 666,48 4 102 922,08 759 288 910,31

032 Kulturní předměty 1 119 489,00 120 000,00 0,00 1 239 489,00

    Kulturní pøedmìty - ostatní03203209 120€000,00 1€239€489,001€119€489,00 0,00
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 427 119,59 198 643,76 228 475,83

    Software04101300 427€119,59 228€475,830,00 198€643,76
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 167 079 088,45 182 052 960,87 63 917 755,57 285 214 293,75

    Byty a bytové domy04202101 4€130€291,80 3€903€096,201€819€329,93 2€046€525,53
    Nebytové budovy04202102 45€667€494,69 42€833€664,8831€770€067,08 34€603€896,89
    Ostatní stavby04202109 118€656€837,00 235€240€292,93128€834€598,46 12€251€142,53
    Dopravní prostøedky04202201 2€280€207,01 0,000,00 2€280€207,01
    Stroje, pøístroje, zaøízení, inventáø a soubory movitých vìcí04202202 9€578€177,37 2€914€679,741€852€032,98 8€515€530,61
    Ostatní04202909 0,00 322€560,00322€560,00 0,00
    Pozemky04203100 1€739€953,00 0,002€480€500,00 4€220€453,00

051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 198 643,76 198 643,76 0,00

052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 1 941 447,60 1 301 290,12 1 241 274,12 2 001 463,60

061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 95 512 533,00 0,00 0,00 95 512 533,00

    Ostatní majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem06106109 0,00 95€512€533,0095€512€533,00 0,00
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 392 071 925,53 0,00 100 000,00 391 971 925,53

    Ostatní dlouhodobý finanèní majetek - majetkové úèasti do 20%06906902 0,00 378€718€346,53378€818€346,53 100€000,00
    Jiný dlouhodobý finanèní majetek06906909 0,00 13€253€579,0013€253€579,00 0,00

073 Oprávky k software 16 033 013,80 0,00 254 857,67 16 287 871,47
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078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 8 845 449,58 0,00 421 217,48 9 266 667,06

079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 1 651 120,00 0,00 243 408,00 1 894 528,00

    Oprávky k jinému ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku07901909 0,00 1€894€528,001€651€120,00 243€408,00
081 Oprávky ke stavbám 563 894 107,71 1 845 075,26 56 364 209,26 618 413 241,71

    Oprávky k bytùm a bytovým budovám08102101 314€616,00 85€717€284,0079€688€808,00 6€343€092,00
    Oprávky k nebytovým budovám08102102 1€482€199,26 229€044€784,69207€715€943,69 22€811€040,26
    Oprávky k ostatním stavbám08102109 48€260,00 303€651€173,02276€489€356,02 27€210€077,00

082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věc 76 945 971,09 857 405,00 6 375 017,24 82 463 583,33

    Oprávky k dopravním prostøedkùm08202201 439€440,00 20€748€404,6818€814€066,68 2€373€778,00
    Oprávky ke strojùm, pøístrojùm, zaøízením, inventáøùm a souborùm hmotných movitých vìcí08202202 417€965,00 61€715€178,6558€131€904,41 4€001€239,24

088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 88 090 779,80 4 593 018,22 7 196 538,77 90 694 300,35

112 Materiál na skladě 1 274 570,77 7 314 730,38 6 512 595,07 2 076 706,08

132 Zboží na skladě 232 510,37 1 200 148,34 1 083 494,37 349 164,34

139 Ostatní zásoby 1,00 11,00 9,00 3,00

192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 48 972 823,00 0,00 -862 680,81 48 110 142,19

    Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní èinnosti za danì, poplatky, pokuty a penále19231501 0,00 48€110€142,1948€972€823,00 -862€680,81
194 Opravné položky k odběratelům 34 854 564,28 0,00 2 991 755,54 37 846 319,82

231 Základní běžný účet ÚSC 233 702 951,46 2 310 118 576,52 2 306 909 130,93 236 912 397,05

236 Běžné účty fondů ÚSC 2 246 271,97 5 943 176,09 4 908 037,77 3 281 410,29

241 Běžný účet 11 314 515,06 32 658 387,49 30 611 519,38 13 361 383,17

245 Jiné běžné účty 1 865 587,98 4 075 785,98 3 798 137,00 2 143 236,96

261 Pokladna 1 538,45 59 659 452,26 59 657 080,25 3 910,46

262 Peníze na cestě 27 657,00 1 292 807 390,94 1 292 830 779,94 4 268,00

263 Ceniny 91 763,00 8 164 212,00 7 877 286,00 378 689,00

311 Odběratelé 47 503 208,37 71 603 630,23 67 794 667,39 51 312 171,21

314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 18 022 606,15 29 646 344,20 30 239 744,95 17 429 205,40

315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 61 395 798,62 40 121 514,37 36 269 912,38 65 247 400,61

    Jiné pohledávky z hlavní èinnosti - poplatky, pokuty a penále31531501 38€910€002,55 64€315€383,5660€433€200,72 35€027€819,71
    Jiné pohledávky z hlavní èinnosti - ostatní31531509 1€211€511,82 932€017,05962€597,90 1€242€092,67

321 Dodavatele 16 792 450,32 440 435 185,72 438 092 546,84 14 449 811,44

324 Krátkodobé přijaté zálohy 13 764 575,89 13 767 734,31 13 706 657,11 13 703 498,69

325 Závazky z dělené správy 100,00 0,00 -100,00 0,00

331 Zaměstnanci 560 830,00 164 568 028,00 164 007 198,00 0,00

333 Jiné závazky vůči zaměstnancům 9 054 291,00 128 294 217,00 129 693 018,00 10 453 092,00

335 Pohledávky za zaměstnanci 756,00 1 214 362,72 1 212 518,72 2 600,00

344 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 0,00 693 593,60 693 593,60 0,00

    Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce - ostatní34434409 693€593,60 0,000,00 693€593,60
345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 0,00 66 039 286,79 66 039 286,79 0,00

    Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - neinvestièní dotace s pøedpokládaným34534504 95€010,45 0,000,00 95€010,45
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spol
    Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní34534509 65€944€276,34 0,000,00 65€944€276,34

346 Pohledávky za vybranými vládními institucemi 0,00 77 712 296,04 77 712 296,04 0,00

    Pohledávky za vybranými ústøedními vládními institucemi - investièní dotace s pøedpokládan34634603 5€925€242,95 0,000,00 5€925€242,95
    Pohledávky za vybranými ústøedními vládními institucemi - neinvestièní dotace s pøedpoklád34634604 2€528€664,00 0,000,00 2€528€664,00
    Pohledávky za vybranými ústøedními vládními institucemi - ostatní34634609 69€258€389,09 0,000,00 69€258€389,09

348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 0,00 3 827 235,02 3 827 235,02 0,00

349 Závazky k vybraným místním vládním institucím 0,00 204 039 577,95 204 039 577,95 0,00

    Závazky k vybraným místním vládním institucím - ostatní34934909 204€039€577,95 0,000,00 204€039€577,95
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 22 410 960,00 25 937 000,00 22 410 960,00 25 937 000,00

    Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - investièní dotace a NeFV37337301 200€000,00 200€000,000,00 0,00
    Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestièní dotace a NeFV37337302 25€737€000,00 25€737€000,0022€410€960,00 22€410€960,00

374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 17 523 997,00 17 933 813,00 52 549 478,33 52 139 662,33

    Krátkodobé pøijaté zálohy na transfery - investièní dotace a NeFV37437401 580€000,00 31€356€000,00580€000,00 31€356€000,00
    Krátkodobé pøijaté zálohy na transfery - neinvestièní dotace a NeFV37437402 17€353€813,00 20€783€662,3316€943€997,00 21€193€478,33

375 Krátkodobé zprostředkování transferů 0,00 55 654 938,99 55 654 938,99 0,00

377 Ostatní krátkodobé pohledávky 6 665 965,56 14 545 487,77 14 275 571,12 6 935 882,21

    Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné37737709 14€545€487,77 6€935€882,216€665€965,56 14€275€571,12
378 Ostatní krátkodobé závazky 2 716 895,76 27 852 636,95 27 856 304,97 2 720 563,78

    Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby37837803 17€895€481,18 12€711,8610€292,82 17€897€900,22
    Ostatní krátkodobé závazky - jiné37837809 9€957€155,77 2€707€851,922€706€602,94 9€958€404,75

381 Náklady příštích období 165 380,00 0,00 55 127,00 110 253,00

    Náklady pøíštích období - dodavatelsko-odbìratelské vztahy38138101 0,00 110€253,00165€380,00 55€127,00
383 Výdaje příštích období 7 551,00 7 551,00 7 818,00 7 818,00

    Výdaje pøíštích období - ostatní38338309 7€551,00 7€818,007€551,00 7€818,00
384 Výnosy příštích období 13 988 129,00 10 416 320,00 14 990 611,04 18 562 420,04

    Výnosy pøíštích období - dodavatelsko-odbìratelské vztahy38438401 77€280,00 3€079€360,003€156€640,00 0,00
    Výnosy pøíštích období  - ostatní38438409 10€339€040,00 15€483€060,0410€831€489,00 14€990€611,04

388 Dohadné účty aktivní 35 778 182,74 76 897 667,63 23 235 152,62 89 440 697,75

    Dohadné úèty aktivní - investièní dotace s pøedpokládaným spolufinancováním z EU38838803 6€016€595,29 0,000,00 6€016€595,29
    Dohadné úèty aktivní - neinvestièní dotace s pøedpokládaným spolufinancováním z EU38838804 17€636€507,68 36€196€133,0918€968€419,81 408€794,40
    Dohadné úèty aktivní - ostatní38838809 53€244€564,66 53€244€564,6616€809€762,93 16€809€762,93

389 Dohadné účty pasivní 31 606 653,07 31 521 933,07 35 101 453,67 35 186 173,67

    Dohadné úèty pasivní - ostatní38938909 31€521€933,07 35€186€173,6731€606€653,07 35€101€453,67
401 Jmění účetní jednotky 4 033 893 583,27 10 716 741,72 10 934 683,51 4 034 111 525,06

403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 696 910 492,55 11 994 883,52 39 159 761,56 724 075 370,59

    Transfery na poøízení dlouhodobého majetku - tuzemské40340301 2€745€311,00 158€259€053,07127€861€197,80 33€143€166,27
    Transfery na poøízení dlouhodobého majetku - s pøedpokládaným spolufinancováním z EU40340302 9€246€896,52 565€504€189,55568€734€490,78 6€016€595,29
    Transfery na poøízení dlouhodobého majetku - ostatní40340309 2€676,00 312€127,97314€803,97 0,00
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406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody -513 233 652,62 0,00 0,00 -513 233 652,62

408 Opravy předcházejících účetních období -5 391 401,07 6 551 923,04 0,00 -11 943 324,11

419 Ostatní fondy 3 281 410,29 4 908 037,77 6 197 852,52 4 571 225,04

451 Dlouhodobé úvěry 30 079 438,14 41 366 788,39 24 766 950,25 13 479 600,00

    Dlouhodobé úvìry - jistina45145101 41€366€788,39 13€479€600,0030€079€438,14 24€766€950,25
455 Dlouhodobé přijaté zálohy 127 101,00 10 500,00 15 708,00 132 309,00

465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00

472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 25 257 990,86 693 593,60 23 885 623,75 48 450 021,01

    Dlouhodobé pøijaté zálohy na transfery - neinvestièní dotace a NeFV47247202 0,00 5€812€018,840,00 5€812€018,84
    Dlouhodobé pøijaté zálohy na transfery - neinvestièní dotace s pøedpokládaným spolufinanco47247204 693€593,60 42€638€002,1725€257€990,86 18€073€604,91
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502 Spotřeba energie 15 077 885,16 666 270,86

511 Opravy a udržování 90 576 883,58 2 704 466,25

518 Ostatní služby 140 063 080,46 1 509 462,91

5€000,0051802 0,00    Ostatní služby - náklady na operativní pronájem s výjimkou pùdy
140€058€080,4651899 1€509€462,91    Ostatní služby - jiné

521 Mzdové náklady 161 046 549,21 1 771 419,50

149€861€107,5052101 1€771€419,50    Mzdové náklady - mimo ostatní osobní náklady
5€214€218,0052102 0,00    Mzdové náklady - ostatní osobní náklady

831€370,0052103 0,00    Mzdové náklady - náhrady mezd za doèasnou pracovní neschopnost hrazené zamìstnavatelem
5€139€853,7152199 0,00    Mzdové náklady - ostatní

524 Zákonné sociální pojištění 52 540 103,64 601 725,90

14€077€671,5052401 158€869,50    Zákonné sociální pojištìní - pojistné na veøejné zdravotní pojištìní
38€434€482,6052402 442€856,40    Zákonné sociální pojištìní - pojistné na sociální pojištìní

27€949,5452499 0,00    Zákonné sociální pojištìní - ostatní
525 Jiné sociální pojištění 642 550,00 0,00

642€550,0052501 0,00    Jiné sociální pojištìní - povinné úrazové pojištìní zamìstnancù
527 Zákonné sociální náklady 5 184 256,00 0,00

185€080,0052701 0,00    Zákonné sociální náklady - základní pøídìl do FKSP
4€999€176,0052799 0,00    Zákonné sociální náklady - ostatní

538 Jiné daně a poplatky 175 664,00 63 553,90

21€685,0053801 0,00    Jiné danì a poplatky - poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic a mýtné
57€342,0053802 63€553,90    Jiné danì a poplatky - soudní poplatky
63€308,0053803 0,00    Jiné danì a poplatky - správní poplatky
33€329,0053899 0,00    Jiné danì a poplatky - ostatní

543 Dary a jiná bezúplatná předání 5 000,00 0,00

5€000,0054399 0,00    Dary a jiná bezúplatná pøedání - ostatní
547 Manka a škody 8 668,38 0,00

549 Ostatní náklady z činnosti 5 116 611,75 0,00

2€786€834,0054901 0,00    Ostatní náklady z èinnosti - pojistné na neživotní pojištìní
2€329€777,7554999 0,00    Ostatní náklady z èinnosti - jiné

551 Odpisy dlouhodobého majetku 56 441 018,91 5 081 584,00

553 Prodaný DHM 1 714 889,26 0,00

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost
Pomocný analytický přehled

Sestaveno k 31.12.2018
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554 Prodané pozemky 759 107,68 0,00

556 Tvorba a zúčtování opravných položek -551 225,73 2 680 300,46

557 Náklady z vyřazených pohledávek 2 672 209,17 707 064,78

2€672€209,1755702 431€865,98    Náklady z vyøazených pohledávek - pro nedobytnost
0,0055799 275€198,80    Náklady z vyøazených pohledávek - ostatní

558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 6 788 781,66 74 433,39

561 Prodané cenné papíry a podíly 100 000,00 0,00

100€000,0056199 0,00    Prodané cenné papíry a podíly - ostatní
562 Úroky 121 026,50 14,96

121€026,5056299 14,96    Úroky - ostatní
569 Ostatní finanční náklady 0,30 125,01

572 Náklady vybraných místních institucí na transfery 290 636 992,09 0,00

799€164,0057201 0,00    Náklady MVI na transfery - investièní dotace a NeFV
289€418€200,2957202 0,00    Náklady MVI na transfery - neinvestièní dotace a NeFV

163€000,0057203 0,00    Náklady MVI na transfery - finanèní dary
256€627,8057299 0,00    Náklady MVI na transfery - ostatní
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VÝNOSY Hospodářská činnost
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Hlavní činnost
[05]

602 Výnosy z prodeje služeb 14 859 105,47 0,00

603 Výnosy z pronájmu 2 693 043,48 11 800 788,04

1€840€275,3360301 0,00    Výnosy z pronájmu - pozemkù
0,0060302 10€615€898,00    Výnosy z pronájmu - bytù ve vlastnictví - èisté nájemné

852€768,1560399 1€184€890,04    Výnosy z pronájmu - ostatní
604 Výnosy z prodaného zboží 630 272,43 0,00

609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 1 553 495,89 0,00

643 Výnosy z vyřazených pohledávek 0,00 49 522,43

0,0064301 49€522,43    Výnosy z vyøazených pohledávek - v minulosti vyøazených
646 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 4 279 237,36 0,00

3€900€000,0064601 0,00    Výnosy z prodeje bytù a bytových budov
345€157,3664604 0,00    Výnosy z prodeje dopravních prostøedkù

34€080,0064699 0,00    Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku
647 Výnosy z prodeje pozemků 4 042 554,26 0,00

649 Ostatní  výnosy z činnosti 9 143 603,01 746 684,58

2€550,0064901 604€851,87    Ostatní výnosy z èinnosti - vyøazení závazku
980€882,2764902 17€550,00    Ostatní výnosy z èinnosti - pøijaté náhrady od pojiššoven

4€479,5064903 88€957,90    Ostatní výnosy z èinnosti - pøijaté náhrady škod od fyz.a práv.osob s výjimkou pojiššoven
12€100,0064904 0,00    Ostatní výnosy z èinnosti - bezúplatné nabytí majetku

8€143€591,2464999 35€324,81    Ostatní výnosy z èinnosti - jiné
661 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 15 000,00 0,00

15€000,0066199 0,00    Výnosy z prodeje cenných papírù a podílù - ostatní
662 Úroky 219 116,74 2 347,65

219€116,7466299 2€347,65    Úroky - ostatní
665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 1 204 031,03 0,00

669 Ostatní finanční výnosy 3 881,86 17,28

672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 107 515 340,06 0,00

2€741€879,0067201 0,00    Výnosy MVI z transferù - investièní dotace a NeFV
75€052€127,5567202 0,00    Výnosy MVI z transferù - neinvestièní dotace a NeFV

6€108,0067203 0,00    Výnosy MVI z transferù - finanèní dary
29€667€525,5167204 0,00    Výnosy MVI z transferù - s pøedpokládaným spolufinancováním z EU

47€700,0067299 0,00    Výnosy MVI z transferù - ostatní

Část III: Vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost
Pomocný analytický přehled

Sestaveno k 31.12.2018
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Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

AKTIVA
TZ Název typu změny

Na straně MD
KčNázev typu změny

Na straně D
TZKč

013 410 zařazení do užívání 198 643,76Software

018 404 nákup - drobný dlouhodobý majetek do 20
tis. Kč 421 217,48Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

021 409 bezúplatné nabytí z jiného titulu než z
titulu organizačních změn 910 000,00 prodej 1 796 815,26451Stavby

48€260,00zaøazení do užívání 48€901€564,95410 vyøazení likvidací461
721€537€256,75ostatní 2€452€836,71420 vnitroorganizaèní pøesuny483

vnitroorganizaèní pøesuny 721€537€256,75433
    Byty a bytové jednotky02102101 314€616,00vnitroorganizaèní pøesuny 397€386€918,01433 prodej451

397€386€918,01vnitroorganizaèní pøesuny483
    Nebytové budovy02102102 1€482€199,26zaøazení do užívání 36€650€422,42410 prodej451

324€150€338,74ostatní 1€617€520,00420 vnitroorganizaèní pøesuny483
vnitroorganizaèní pøesuny 324€150€338,74433

    Ostatní stavby02102109 48€260,00bezúplatné nabytí z jiného titulu než z  titulu
organizaèních zmìn 910€000,00409 vyøazení likvidací461

zaøazení do užívání 12€251€142,53410
ostatní 835€316,71420

022 410 zařazení do užívání 10 795 737,62 prodej 439 440,00451Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných
movitých věcí

417€965,00vnitroorganizaèní pøesuny 423€183,99433 vyøazení likvidací461
423€183,99vnitroorganizaèní pøesuny483

    Dopravní prostøedky02202201 439€440,00zaøazení do užívání 2€280€207,01410 prodej451
423€183,99vnitroorganizaèní pøesuny 423€183,99433 vnitroorganizaèní pøesuny483

    Stroje, pøístroje, zaøízení, inventáø a soubory movitých vìcí02202202 417€965,00zaøazení do užívání 8€515€530,61410 vyøazení likvidací461

028 404 nákup - drobný dlouhodobý majetek do 20
tis. Kč 6 868 691,07 prodej 304 127,41451Drobný dlouhodobý hmotný majetek

1€198,00bezúplatné nabytí z jiného titulu než z  titulu
organizaèních zmìn 312€847,70409 bezúplatný pøevod a pøedání z titulu458

13€168,00ostatní 15€000,00420 bezúplatný pøevod a pøedání z jiného titulu459
4€271€747,81vnitroorganizaèní pøesuny 249€056,81433 vyøazení likvidací461

2€777,00ostatní470
249€056,81vnitroorganizaèní pøesuny483

031 409 bezúplatné nabytí z jiného titulu než z
titulu organizačních změn 1 221 499,08 prodej 718 935,68451Pozemky

40€172,00zaøazení do užívání 4€220€453,00410 bezúplatný pøevod a pøedání z jiného titulu459
27€100,00vnitroorganizaèní pøesuny 3€316€714,40433 ostatní470

3€316€714,40vnitroorganizaèní pøesuny483
032 420 ostatní 120 000,00Kulturní předměty

    Kulturní pøedmìty - ostatní03203209 ostatní 120€000,00420
041 402 nákup - nový 427 119,59 zařazení do užívání 198 643,76460Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
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AKTIVA
TZ Název typu změny

Na straně MD
KčNázev typu změny

Na straně D
TZKč

    Software04101300 198€643,76nákup - nový 427€119,59402 zaøazení do užívání460
042 402 nákup - nový 180 313 006,87 zařazení do užívání 63 917 755,57460Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

nákup - použitý 1€739€954,00403
    Byty a bytové domy04202101 2€046€525,53nákup - nový 4€130€291,80402 zaøazení do užívání460
    Nebytové budovy04202102 34€603€896,89nákup - nový 45€667€494,69402 zaøazení do užívání460
    Ostatní stavby04202109 12€251€142,53nákup - nový 118€656€836,00402 zaøazení do užívání460

nákup - použitý 1,00403
    Dopravní prostøedky04202201 2€280€207,01nákup - nový 2€280€207,01402 zaøazení do užívání460
    Stroje, pøístroje, zaøízení, inventáø a soubory movitých vìcí04202202 8€515€530,61nákup - nový 9€578€177,37402 zaøazení do užívání460
    Pozemky04203100 4€220€453,00nákup - použitý 1€739€953,00403 zaøazení do užívání460
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Část V: Zásoby - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

AKTIVA
TZ Název typu změny

Na straně MD
KčNázev typu změny

Na straně D
TZKč

112 501 nákup 1 931 427,68 spotřeba/prodej 2 484 578,42551Materiál na skladě

4€028€016,65zmìna stavu zásob 5€383€302,70534 zmìna stavu zásob584
132 501 nákup 250,00 spotřeba/prodej 907,84551Zboží na skladě

8€010,54zmìna stavu zásob 1€199€898,34534 vyøazení likvidací561
1€074€575,99zmìna stavu zásob584

139 520 ostatní 11,00 ostatní 9,00570Ostatní zásoby
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AKTIVA
TZ Název typu změny

Na straně MD
KčNázev typu změny

Na straně D
TZKč

311 601 vznik pohledávky 71 603 630,23 úhrada pohledávky, vypořádání 67 078 904,20651Odběratelé

720€769,19vyøazení ostatní666
-5€006,00vnitroorganizaèní pøesuny683

314 601 vznik pohledávky 29 646 344,20 úhrada pohledávky, vypořádání 30 239 744,95651Krátkodobé poskytnuté zálohy

315 601 vznik pohledávky 40 121 514,37 úhrada pohledávky, vypořádání 33 811 511,62651Jiné pohledávky z hlavní činnosti

2€458€400,76vyøazení ostatní666
    Jiné pohledávky z hlavní èinnosti - poplatky, pokuty a penále31531501 32€569€726,95vznik pohledávky 38€910€002,55601 úhrada pohledávky, vypoøádání651

2€458€092,76vyøazení ostatní666
    Jiné pohledávky z hlavní èinnosti - ostatní31531509 1€241€784,67vznik pohledávky 1€211€511,82601 úhrada pohledávky, vypoøádání651

308,00vyøazení ostatní666
335 601 vznik pohledávky 1 214 362,72 úhrada pohledávky, vypořádání 1 212 518,72651Pohledávky za zaměstnanci

344 601 vznik pohledávky 693 593,60 úhrada pohledávky, vypořádání 693 593,60651Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce

    Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce - ostatní34434409 693€593,60vznik pohledávky 693€593,60601 úhrada pohledávky, vypoøádání651
346 601 vznik pohledávky 77 712 296,04 úhrada pohledávky, vypořádání 77 712 296,04651Pohledávky za vybranými vládními institucemi

    Pohledávky za vybranými ústøedními vládními institucemi -
investièní dotace s pøedpokládan34634603 5€925€242,95vznik pohledávky 5€925€242,95601 úhrada pohledávky, vypoøádání651

    Pohledávky za vybranými ústøedními vládními institucemi -
neinvestièní dotace s pøedpoklád34634604 2€528€664,00vznik pohledávky 2€528€664,00601 úhrada pohledávky, vypoøádání651

    Pohledávky za vybranými ústøedními vládními institucemi -
ostatní34634609 69€258€389,09vznik pohledávky 69€258€389,09601 úhrada pohledávky, vypoøádání651

348 601 vznik pohledávky 3 827 235,02 úhrada pohledávky, vypořádání 3 827 235,02651Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi

373 601 vznik pohledávky 25 937 000,00 úhrada pohledávky, vypořádání 22 410 960,00651Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
    Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - investièní dotace a
NeFV37337301 vznik pohledávky 200€000,00601

    Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestièní dotace
a NeFV37337302 22€410€960,00vznik pohledávky 25€737€000,00601 úhrada pohledávky, vypoøádání651

375 601 vznik pohledávky 55 654 938,99 úhrada pohledávky, vypořádání 55 654 938,99651Krátkodobé zprostředkování transferů

377 601 vznik pohledávky 14 545 487,77 úhrada pohledávky, vypořádání 14 401 166,79651Ostatní krátkodobé pohledávky

-125€595,67vnitroorganizaèní pøesuny683
    Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné37737709 14€401€166,79vznik pohledávky 14€545€487,77601 úhrada pohledávky, vypoøádání651

-125€595,67vnitroorganizaèní pøesuny683

Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů
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Část VII:  Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

PASIVA
TZ Název typu změny

Na straně MD
KčNázev typu změny

Na straně D
TZKč

321 701 úhrada závazku/vypořádání 440 435 185,72 vznik závazku 437 966 951,17751Dodavatele

125€595,67vnitroorganizaèní pøesuny783
324 701 úhrada závazku/vypořádání 13 767 734,31 vznik závazku 13 706 657,11751Krátkodobé přijaté zálohy

325 vznik závazku -100,00751Závazky z dělené správy

331 701 úhrada závazku/vypořádání 164 568 028,00 vznik závazku 164 007 198,00751Zaměstnanci

333 701 úhrada závazku/vypořádání 128 294 217,00 vznik závazku 129 693 018,00751Jiné závazky vůči zaměstnancům

345 701 úhrada závazku/vypořádání 66 039 286,79 vznik závazku 66 039 286,79751Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
    Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - neinvestièní
dotace s pøedpokládaným spol34534504 95€010,45úhrada závazku/vypoøádání 95€010,45701 vznik závazku751

    Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní34534509 65€944€276,34úhrada závazku/vypoøádání 65€944€276,34701 vznik závazku751
349 701 úhrada závazku/vypořádání 204 039 577,95 vznik závazku 204 039 577,95751Závazky k vybraným místním vládním institucím

    Závazky k vybraným místním vládním institucím - ostatní34934909 204€039€577,95úhrada závazku/vypoøádání 204€039€577,95701 vznik závazku751
374 701 úhrada závazku/vypořádání 17 933 813,00 vznik závazku 52 933 658,33751Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

-384€180,00vnitroorganizaèní pøesuny783
    Krátkodobé pøijaté zálohy na transfery - investièní dotace a NeFV37437401 31€356€000,00úhrada závazku/vypoøádání 580€000,00701 vznik závazku751
    Krátkodobé pøijaté zálohy na transfery - neinvestièní dotace a
NeFV37437402 21€577€658,33úhrada závazku/vypoøádání 17€353€813,00701 vznik závazku751

-384€180,00vnitroorganizaèní pøesuny783
378 701 úhrada závazku/vypořádání 27 852 636,95 vznik závazku 26 589 298,97751Ostatní krátkodobé závazky

1€262€000,00ostatní770
5€006,00vnitroorganizaèní pøesuny783

    Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby37837803 17€897€900,22úhrada závazku/vypoøádání 17€895€481,18701 vznik závazku751
    Ostatní krátkodobé závazky - jiné37837809 8€691€398,75úhrada závazku/vypoøádání 9€957€155,77701 vznik závazku751

1€262€000,00ostatní770
5€006,00vnitroorganizaèní pøesuny783

451 701 úhrada závazku/vypořádání 41 366 788,39 vznik závazku 24 766 950,25751Dlouhodobé úvěry

    Dlouhodobé úvìry - jistina45145101 24€766€950,25úhrada závazku/vypoøádání 41€366€788,39701 vznik závazku751
455 701 úhrada závazku/vypořádání 10 500,00 vznik závazku 15 708,00751Dlouhodobé přijaté zálohy

472 701 úhrada závazku/vypořádání 693 593,60 vznik závazku 23 501 443,75751Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

384€180,00vnitroorganizaèní pøesuny783
    Dlouhodobé pøijaté zálohy na transfery - neinvestièní dotace a
NeFV47247202 5€812€018,84vznik závazku751

    Dlouhodobé pøijaté zálohy na transfery - neinvestièní dotace s
pøedpokládaným spolufinanco47247204 17€689€424,91úhrada závazku/vypoøádání 693€593,60701 vznik závazku751

384€180,00vnitroorganizaèní pøesuny783
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AKTIVA
TZ Název typu změny

Na straně MD
KčNázev typu změny

Na straně D
TZKč

069 prodej/výdaj/splátka 100 000,00851Ostatní dlouhodobý finanční majetek

    Ostatní dlouhodobý finanèní majetek - majetkové úèasti do 20%06906902 100€000,00prodej/výdaj/splátka851
231 801 nákup/příjem 2 310 076 102,94 prodej/výdaj/splátka 2 303 886 238,81851Základní běžný účet ÚSC

22€892,12kurzový zisk 42€473,58814 kurzová ztráta864
3€000€000,00penìžní pøevody v rámci úèetní jednotky882

236 801 nákup/příjem 5 943 176,09 prodej/výdaj/splátka 4 908 037,77851Běžné účty fondů ÚSC

241 801 nákup/příjem 29 020 543,49 prodej/výdaj/splátka 30 611 519,38851Běžný účet

penìžní pøevody v rámci úèetní jednotky 3€637€844,00832
245 801 nákup/příjem 4 075 785,98 prodej/výdaj/splátka 3 798 137,00851Jiné běžné účty

261 801 nákup/příjem 30 020 497,98 prodej/výdaj/splátka 13 076 503,59851Pokladna

83,53kurzový zisk 7,13814 kurzová ztráta864
46€536€967,00penìžní pøevody v rámci úèetní jednotky 29€638€947,15832 penìžní pøevody v rámci úèetní jednotky882

43€526,13vnitroorganizaèní pøesuny883
262 832 peněžní převody v rámci účetní jednotky 1 292 807 390,94 peněžní převody v rámci účetní jednotky 1 292 830 779,94882Peníze na cestě

263 801 nákup/příjem 8 164 212,00 prodej/výdaj/splátka 7 877 286,00851Ceniny

Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů
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Část IX: Jmění účetní jednotky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

PASIVA
TZ Název typu změny

Na straně MD
KčNázev typu změny

Na straně D
TZKč

401 918 investiční dotace 5 357 357,00 bezúplatné nabytí z jiného titulu než z 2 123 849,08959Jmění účetní jednotky

905€711,00ostatní 5€359€384,72920 investièní dotace968
7€905€123,43ostatní970

403 918 investiční dotace 11 994 883,52 bezúplatné nabytí  z titulu organizačních 37 038 340,00958Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

2€121€421,56investièní dotace968
    Transfery na poøízení dlouhodobého majetku - tuzemské40340301 31€356€000,00investièní dotace 2€745€311,00918 bezúplatné nabytí  z titulu organizaèních958

1€787€166,27investièní dotace968
    Transfery na poøízení dlouhodobého majetku - s
pøedpokládaným spolufinancováním z EU40340302 5€682€340,00investièní dotace 9€246€896,52918 bezúplatné nabytí  z titulu organizaèních958

334€255,29investièní dotace968
    Transfery na poøízení dlouhodobého majetku - ostatní40340309 investièní dotace 2€676,00918
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Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech
v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Partner
aktiva / pasivaČ. aktiva / pasiva

ba

D

[01] [04][02]

MD

[03]

PS KSIdentifikátor veřejné
zakázky

h
62587978051 0,00 198€643,76 198€643,76 0,00
24729035052 1€836€589,00 0,00 0,00 1€836€589,00
26425408052 0,00 449€000,00 449€000,00 0,00
28745035052 0,00 678€748,29 678€748,29 0,00
62587978052 0,00 113€525,83 113€525,83 0,00
70994226052 104€858,60 0,00 0,00 104€858,60
70994234052 0,00 60€016,00 0,00 60€016,00
6224093506106109 95€512€533,00 0,00 0,00 95€512€533,00
4728285106906902 100€000,00 0,00 100€000,00 0,00
4909946906906902 365€087€000,00 0,00 0,00 365€087€000,00
6027952406906902 30€000,00 0,00 0,00 30€000,00
6405088206906902 10€071€346,53 0,00 0,00 10€071€346,53
6405225706906902 3€530€000,00 0,00 0,00 3€530€000,00
4909946906906909 13€253€579,00 0,00 0,00 13€253€579,00
00524417194 270€507,22 0,00 66€051,69 336€558,91
02521181194 65€000,00 0,00 20€000,00 85€000,00
10408517194 378€818,46 0,00 -15€375,10 363€443,36
111194 28€102€792,46 0,00 2€842€571,78 30€945€364,24
13900170194 22€644,00 0,00 -22€644,00 0,00
22856838194 0,00 0,00 2€198,26 2€198,26
24666238194 5€020,00 0,00 0,00 5€020,00
25402935194 49€401,25 0,00 0,00 49€401,25
25425463194 81€052,20 0,00 0,00 81€052,20
25794914194 0,00 0,00 30€800,00 30€800,00
26098491194 121€800,00 0,00 0,00 121€800,00
26136937194 231€620,00 0,00 0,00 231€620,00
27284581194 317€307,57 0,00 0,00 317€307,57
27348261194 910,00 0,00 325,00 1€235,00
28500709194 32€264,00 0,00 0,00 32€264,00
28690133194 185€033,68 0,00 53€376,67 238€410,35
41034261194 3€754€409,40 0,00 0,00 3€754€409,40
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Partner
aktiva / pasivaČ. aktiva / pasiva

ba

D

[01] [04][02]

MD

[03]

PS KSIdentifikátor veřejné
zakázky

h
42196451194 2€511,00 0,00 -2€511,00 0,00
45308314194 2€176,79 0,00 -2€176,79 0,00
48269824194 197€595,23 0,00 0,00 197€595,23
60266856194 110€356,87 0,00 0,00 110€356,87
60268417194 200€124,00 0,00 0,00 200€124,00
61328588194 56€512,75 0,00 -56€512,75 0,00
61333271194 632€597,77 0,00 -10€829,50 621€768,27
63148331194 3€103,00 0,00 9€309,00 12€412,00
64050882194 30,02 0,00 -23,59 6,43
64052257194 0,00 0,00 85€500,00 85€500,00
68431074194 20€594,51 0,00 -8€762,43 11€832,08
75014211194 356,10 0,00 458,30 814,40
87200821194 10€026,00 0,00 0,00 10€026,00
45244782231 96€476€030,71 1€834€419€611,25 1€850€045€946,09 80€849€695,87
45317054231 22€536€462,15 192€525€985,25 189€762€666,11 25€299€781,29
48136450231 114€690€458,60 283€172€980,02 267€100€518,73 130€762€919,89
45244782236 2€246€271,97 5€943€176,09 4€908€037,77 3€281€410,29
25672720241 796€933,66 345€384,43 1€997,00 1€140€321,09
45244782241 10€185€668,56 31€332€393,62 30€601€772,98 10€916€289,20
45317054241 331€912,84 980€609,44 7€749,40 1€304€772,88
45244782245 1€865€587,98 4€075€785,98 3€798€137,00 2€143€236,96
00014915311 13€809,20 0,00 13€809,20 0,00
00078867311 6€017,00 5€852,00 6€017,00 5€852,00
00261173311 0,00 700,00 0,00 700,00
00261246311 0,00 4€200,00 0,00 4€200,00
00261351311 11€200,00 4€900,00 11€200,00 4€900,00
00261360311 12€600,00 9€800,00 12€600,00 9€800,00
00261424311 6€942,00 0,00 6€942,00 0,00
00261548311 10€500,00 4€900,00 10€500,00 4€900,00
00261653311 6€782,00 0,00 6€782,00 0,00
00261718311 4€965,00 0,00 4€965,00 0,00
00360210311 0,00 2€662,00 0,00 2€662,00
00524221311 4€246,00 0,00 4€246,00 0,00
00524417311 734€462,10 411€135,91 377€642,88 767€955,13
00555886311 1€005,00 0,00 1€005,00 0,00
00555975311 7€000,00 0,00 7€000,00 0,00
00556017311 0,00 8€400,00 0,00 8€400,00
00556025311 1€400,00 0,00 1€400,00 0,00
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00673692311 64€391,00 73€207,03 64€391,00 73€207,03
00831964311 2€800,00 5€600,00 2€800,00 5€600,00
01146068311 0,00 1€000,00 1€000,00 0,00
02521181311 85€000,00 13€552,00 0,00 98€552,00
03359042311 109,00 0,00 109,00 0,00
04084063311 0,00 96€800,00 96€800,00 0,00
04637348311 0,00 36,00 0,00 36,00
04842090311 0,00 1€246,00 0,00 1€246,00
05360820311 16€720,00 3€837,00 16€720,00 3€837,00
05850592311 0,00 30€000,00 0,00 30€000,00
06178138311 0,00 3€539,00 0,00 3€539,00
06371485311 382,00 0,00 382,00 0,00
10408517311 378€818,46 0,00 15€375,10 363€443,36
111311 39€859€712,58 65€305€315,39 61€936€411,00 43€228€616,97
13900170311 22€644,00 0,00 22€644,00 0,00
15662985311 0,00 1€000,00 1€000,00 0,00
15663400311 0,00 1€000,00 1€000,00 0,00
18364501311 0,00 150€000,00 150€000,00 0,00
22795031311 0,00 3€900€000,00 3€900€000,00 0,00
22827242311 0,00 -3,00 -3,00 0,00
24666238311 5€020,00 0,00 0,00 5€020,00
24729035311 19€142,00 28€885,00 19€142,00 28€885,00
25402935311 49€401,25 0,00 0,00 49€401,25
25425463311 81€052,20 0,00 0,00 81€052,20
25794914311 0,00 308€000,00 0,00 308€000,00
26098491311 121€800,00 0,00 0,00 121€800,00
26136937311 231€620,00 0,00 0,00 231€620,00
26746590311 2€135,00 1€850,00 2€135,00 1€850,00
27284581311 317€307,57 0,00 0,00 317€307,57
27346471311 12€244,00 0,00 12€244,00 0,00
27348261311 1€300,00 325,00 0,00 1€625,00
28500709311 32€264,00 0,00 0,00 32€264,00
28690133311 268€234,05 0,00 0,00 268€234,05
28692616311 1€048,00 5€611,00 1€048,00 5€611,00
28704011311 0,00 78€468,00 78€468,00 0,00
28717562311 0,00 43€310,00 43€310,00 0,00
40614832311 0,00 14€812,00 14€812,00 0,00
41034261311 3€754€409,40 0,00 0,00 3€754€409,40
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41342259311 0,00 42€000,00 42€000,00 0,00
42194920311 0,00 9€862,90 9€862,90 0,00
46716220311 10€341,63 0,00 10€341,63 0,00
46717757311 0,00 1,00 1,00 0,00
46797599311 980,00 436,00 980,00 436,00
47274221311 5€287,00 0,00 5€287,00 0,00
48269824311 197€595,23 0,00 0,00 197€595,23
49067141311 0,00 64€119,00 60€012,00 4€107,00
49099469311 97€199,00 4€236,00 97€199,00 4€236,00
49888366311 0,00 61€000,00 61€000,00 0,00
60266856311 110€356,87 0,00 0,00 110€356,87
60268417311 200€124,00 0,00 0,00 200€124,00
61328588311 56€512,75 0,00 56€512,75 0,00
61333271311 634€484,57 0,00 12€715,50 621€769,07
61535231311 4€495,00 0,00 4€495,00 0,00
64004031311 0,00 1€000,00 1€000,00 0,00
64052257311 0,00 285€000,00 0,00 285€000,00
64676633311 0,00 699,00 0,00 699,00
64676978311 41,00 0,00 41,00 0,00
64679446311 2€100,00 2€100,00 2€100,00 2€100,00
66102481311 0,00 120,00 120,00 0,00
66105609311 0,00 1,00 0,00 1,00
68431074311 20€594,51 0,00 8€762,43 11€832,08
68431562311 0,00 10€440,00 10€440,00 0,00
68431929311 0,00 275,00 0,00 275,00
69387605311 1,00 1,00 1,00 1,00
69521891311 1€936,00 0,00 1€936,00 0,00
70888060311 0,00 20€000,00 0,00 20€000,00
71235868311 0,00 255€440,00 255€440,00 0,00
71340882311 0,00 1,00 0,00 1,00
72725231311 0,00 305€592,00 305€592,00 0,00
72743573311 0,00 14€520,00 0,00 14€520,00
72743816311 0,00 1€016,00 0,00 1€016,00
72744529311 109,00 0,00 109,00 0,00
75014211311 2€468,00 4€830,00 3€748,00 3€550,00
86801848311 0,00 1€000,00 1€000,00 0,00
87066211311 74,00 0,00 74,00 0,00
87200821311 10€026,00 0,00 0,00 10€026,00
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00208914314 0,00 44€150,00 44€150,00 0,00
00569135314 0,00 6€776,00 6€776,00 0,00
01390961314 0,00 7€900,00 7€900,00 0,00
01440578314 0,00 50€583,00 45€636,00 4€947,00
03659330314 0,00 4€400,00 4€400,00 0,00
04315545314 0,00 126€500,00 126€500,00 0,00
04845749314 0,00 3€000,00 3€000,00 0,00
05514614314 0,00 5€324,00 5€324,00 0,00
10403663314 0,00 35€240,00 35€240,00 0,00
111314 272€000,00 124€200,00 134€200,00 262€000,00
11213175314 0,00 15€632,00 15€632,00 0,00
22794689314 18€707,00 17€268,00 17€268,00 18€707,00
22794697314 39€364,00 36€336,00 36€336,00 39€364,00
22794719314 31€122,00 25€344,00 29€010,00 27€456,00
24717509314 0,00 9€023,00 9€023,00 0,00
24729035314 88€548,00 0,00 80€048,00 8€500,00
24778923314 0,00 4€180,00 4€180,00 0,00
25012878314 0,00 10€254,00 10€254,00 0,00
25457314314 33€176,00 30€624,00 30€624,00 33€176,00
25458302314 3€917€827,71 3€971€654,76 7€889€482,47 0,00P16V00000009
25458302314 0,00 7€322€664,40 3€666€638,30 3€656€026,10P18V00000013
25488627314 0,00 230€000,00 230€000,00 0,00
25495241314 1€440,00 1€440,00 1€440,00 1€440,00
25499718314 0,00 19€491,00 19€491,00 0,00
25578413314 0,00 2€770,00 2€770,00 0,00
25579517314 0,00 3€539,00 3€539,00 0,00
25737392314 0,00 9€438,00 9€438,00 0,00
25831925314 0,00 63€413,00 0,00 63€413,00
25844822314 0,00 2€299,00 2€299,00 0,00
26168685314 0,00 36€300,00 36€300,00 0,00
26197456314 0,00 7€699,00 7€699,00 0,00
26262525314 0,00 9€656,00 9€656,00 0,00
26367530314 0,00 715,00 715,00 0,00
26426218314 0,00 8€730,00 8€730,00 0,00
27066096314 3€049,00 5€793,00 8€842,00 0,00
27098508314 0,00 2€907,00 2€907,00 0,00
27204987314 0,00 3€134,00 3€134,00 0,00
27232433314 900,00 900,00 1€800,00 0,00
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27289419314 109€188,00 128€218,00 109€188,00 128€218,00
27290425314 22€524,00 22€524,00 22€524,00 22€524,00
27339076314 32€903,00 30€372,00 30€372,00 32€903,00
27493091314 0,00 12€300,00 12€300,00 0,00
27691837314 0,00 21€780,00 21€780,00 0,00
27776981314 0,00 4€927,00 4€927,00 0,00
28191226314 0,00 26€582,00 1€331,00 25€251,00
28253591314 0,00 13€946,00 10€646,00 3€300,00
28501136314 0,00 17€300,00 12€900,00 4€400,00
28595432314 0,00 41€340,00 41€340,00 0,00
28673719314 0,00 17€386,43 17€386,43 0,00
28746104314 7€774,00 7€176,00 7€176,00 7€774,00
28972350314 0,00 39€399,00 39€399,00 0,00
29456541314 0,00 2€300,00 2€300,00 0,00
43871020314 0,00 13€040,00 13€040,00 0,00
45245681314 0,00 9€642,00 9€642,00 0,00
45773521314 0,00 2€400,00 2€400,00 0,00
45783144314 0,00 5€550,00 5€550,00 0,00
45807990314 840,00 0,00 840,00 0,00
46347623314 0,00 14€976,00 14€976,00 0,00
46578706314 0,00 54€450,00 54€450,00 0,00
47115645314 0,00 29€234,00 29€234,00 0,00
47116757314 0,00 1€800,00 1€800,00 0,00
47116901314 0,00 45€000,00 45€000,00 0,00
48535176314 0,00 1€188,00 1€188,00 0,00
49099451314 579€712,92 3€771€066,73 3€584€307,83 766€471,82
49437381314 0,00 7€875,00 7€875,00 0,00
49684370314 1€597,00 0,00 1€597,00 0,00
49903209314 119€290,00 317€060,00 309€930,00 126€420,00
60498005314 0,00 250,00 250,00 0,00
61060631314 0,00 15€300,00 15€300,00 0,00
61061409314 0,00 3€386,00 2€848,00 538,00
61331341314 0,00 20€000,00 20€000,00 0,00
62587811314 0,00 300,00 300,00 0,00
62587978314 0,00 167€270,40 167€270,40 0,00
62690094314 0,00 4€440,00 4€440,00 0,00
63077639314 0,00 5€423,00 5€423,00 0,00
64050882314 12€742€643,52 12€172€356,48 12€742€643,52 12€172€356,48
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65022491314 0,00 47€103,00 47€103,00 0,00
68977913314 0,00 150,00 150,00 0,00
70890293314 0,00 231€850,00 207€830,00 24€020,00
75129051314 0,00 2€205,00 2€205,00 0,00
87361337314 0,00 58€201,00 58€201,00 0,00
11131531509 962€597,90 1€211€511,82 1€242€092,67 932€017,05
00001040321 0,00 27€588,00 27€588,00 0,00
00014915321 0,00 18€150,00 18€150,00 0,00
00025712321 2€400,00 23€500,00 22€450,00 1€350,00
00029301321 0,00 7€000,00 7€000,00 0,00
00041726321 0,00 2€178,00 2€178,00 0,00
00042722321 0,00 2€178,00 2€178,00 0,00
00078867321 4€231,00 124€358,00 123€980,00 3€853,00
00078921321 5€584,00 87€723,00 87€715,00 5€576,00
00081531321 0,00 9€559,25 9€559,25 0,00
00176150321 15€223,40 63€234,60 60€856,40 12€845,20
00177041321 0,00 6€705,86 6€705,86 0,00
00198439321 0,00 1€023€346,60 1€023€346,60 0,00P17V00000296
00208914321 0,00 40€500,00 40€500,00 0,00
00216275321 0,00 50€000,00 50€000,00 0,00
00261181321 621,00 6€771,00 6€979,00 829,00
00261220321 1€542,00 9€682,00 8€140,00 0,00
00261408321 1€663,00 10€124,00 8€461,00 0,00
00261416321 2€077,00 4€602,00 5€302,00 2€777,00
00276944321 0,00 2€420,00 2€420,00 0,00
00426067321 0,00 3€600,00 3€600,00 0,00
00505609321 0,00 4€400,00 4€400,00 0,00
00526282321 0,00 1€001€521,01 1€001€521,01 0,00P18V00000442
00526282321 0,00 309€316,00 309€316,00 0,00P18V00000472
00526282321 3€816,70 187€515,78 184€752,26 1€053,18
00526282321 0,00 520€370,00 520€370,00 0,00P18V00000202
00538752321 0,00 3€200,00 3€200,00 0,00
00552500321 0,00 880,00 880,00 0,00
00556025321 467,00 549,00 82,00 0,00
00556807321 8€550,00 65€307,00 56€757,00 0,00
00569135321 0,00 83€732,00 83€732,00 0,00
00672416321 0,00 20€074,00 20€074,00 0,00
00673692321 0,00 129€090,00 129€090,00 0,00P19V00000008
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00673692321 44€882,00 453€398,00 452€814,00 44€298,00
00673781321 0,00 11€900,00 11€900,00 0,00
01146068321 17€650,00 18€560,00 910,00 0,00
01146572321 0,00 11€129,58 11€129,58 0,00
01286757321 0,00 30€000,00 30€000,00 0,00
01335081321 0,00 200€000,00 200€000,00 0,00
01390961321 0,00 7€900,00 7€900,00 0,00
01440578321 0,00 134€534,49 134€534,49 0,00
01442406321 0,00 69€784,00 69€784,00 0,00
01527525321 15€436,00 0,00 -15€436,00 0,00
01546619321 0,00 14€297,00 14€297,00 0,00
01664077321 0,00 84€600,00 84€600,00 0,00P18V00000436
01664077321 0,00 97€460,75 97€460,75 0,00
01723812321 0,00 45€140,00 45€140,00 0,00
01733745321 0,00 38€160,00 38€160,00 0,00
01751255321 0,00 789€220,00 789€220,00 0,00P18V00000097
01751255321 0,00 40€674,00 40€674,00 0,00
01771426321 0,00 72€109,00 72€109,00 0,00P18V00000399
01879570321 0,00 162€745,00 162€745,00 0,00P17V00000302
01879570321 0,00 75€141,00 75€141,00 0,00P18V00000055
01879570321 0,00 18€150,00 18€150,00 0,00
02130807321 0,00 77€440,00 77€440,00 0,00P18V00000410
02130807321 33€880,00 100€914,00 67€034,00 0,00
02133695321 0,00 18€285,00 18€285,00 0,00
02191792321 0,00 7€118,00 7€118,00 0,00
02200546321 0,00 57€150,00 57€150,00 0,00
02238217321 0,00 4€392,00 4€392,00 0,00
02382822321 0,00 380,00 380,00 0,00
02614359321 15€488,00 290€230,60 274€742,60 0,00
02770351321 0,00 16€800,00 16€800,00 0,00
02793741321 0,00 18€000,00 18€000,00 0,00
02967171321 0,00 469€976,00 469€976,00 0,00P18V00000219
03183718321 0,00 4€525,40 4€525,40 0,00
03226204321 0,00 20€555,00 20€555,00 0,00
03296822321 0,00 34€725,00 34€725,00 0,00
03338959321 0,00 68€934,00 68€934,00 0,00
03371808321 4€500,00 4€500,00 0,00 0,00
03402495321 0,00 7€072,00 7€072,00 0,00

Pomocný analytický pøehled k 31.12.2018, okamžik sestavení 26.03.2019, 11:57, strana 23

204



Partner
aktiva / pasivaČ. aktiva / pasiva

ba

D

[01] [04][02]

MD

[03]

PS KSIdentifikátor veřejné
zakázky

h
03454339321 0,00 274€800,00 274€800,00 0,00P17V00000230
03454339321 0,00 92€565,00 92€565,00 0,00
03454339321 0,00 16€940,00 16€940,00 0,00P18V00000043
03489264321 0,00 117€370,00 117€370,00 0,00P18V00000398
03489264321 0,00 83€999,00 83€999,00 0,00P18V00000075
03489264321 0,00 119€669,00 119€669,00 0,00P18V00000336
03489264321 0,00 120€395,00 120€395,00 0,00P18V00000391
03489264321 0,00 118€580,00 118€580,00 0,00P18V00000402
03489264321 0,00 1€714€561,00 1€714€561,00 0,00
03592880321 0,00 10,00 10,00 0,00
03597504321 0,00 64€009,00 64€009,00 0,00
03607691321 0,00 1€730€994,00 1€730€994,00 0,00P18V00000025
03659330321 0,00 17€100,00 17€100,00 0,00
03673073321 0,00 58€680,00 58€680,00 0,00
03699919321 0,00 150€076,00 150€076,00 0,00
03751252321 0,00 3€571,00 3€571,00 0,00
03765261321 0,00 36€600,00 36€600,00 0,00
03870162321 0,00 2€000,00 2€000,00 0,00
03899021321 0,00 9€075,00 9€075,00 0,00
03931781321 0,00 696,00 696,00 0,00
03939588321 0,00 69€573,00 69€573,00 0,00P18V00000011
03939588321 0,00 66€429,00 66€429,00 0,00P18V00000218
03939588321 0,00 101€410,00 101€410,00 0,00P17V00000036
03939588321 0,00 72€479,00 72€479,00 0,00P18V00000228
03939588321 0,00 1€077€229,00 1€077€229,00 0,00
03939588321 0,00 96€679,00 96€679,00 0,00P18V00000256
03977561321 0,00 72€000,00 72€000,00 0,00
03980481321 0,00 60€500,00 60€500,00 0,00P18V00000485
04021789321 0,00 88€330,00 88€330,00 0,00P17V00000246
04075609321 0,00 40€714,00 40€714,00 0,00P18V00000109
04075609321 26€775,00 603€663,00 576€888,00 0,00
04084063321 0,00 551€506,00 551€506,00 0,00
04154762321 0,00 3€629,00 3€629,00 0,00
04185188321 0,00 38€939,01 38€939,01 0,00
04315545321 0,00 126€500,00 126€500,00 0,00
04406729321 0,00 3€000,00 3€000,00 0,00
04437870321 0,00 584€369,00 584€369,00 0,00
04437870321 0,00 98€761,00 98€761,00 0,00P18V00000352
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04493397321 0,00 1€000,00 1€000,00 0,00
04527241321 0,00 137€819,00 137€819,00 0,00
04608909321 0,00 6€000,00 6€000,00 0,00
04636902321 0,00 24€175,90 24€175,90 0,00
04649583321 0,00 31€500,00 31€500,00 0,00
04663012321 0,00 3€750,00 3€750,00 0,00
04680286321 0,00 87€341,70 87€341,70 0,00P18V00000255
04731727321 0,00 65€340,00 65€340,00 0,00P18V00000502
04773039321 0,00 132€000,00 132€000,00 0,00P17V00000226
04791738321 0,00 70€180,00 70€180,00 0,00
04806913321 0,00 6€800,00 6€800,00 0,00
04829697321 13€743,00 138€514,00 129€439,00 4€668,00
04842090321 0,00 75€383,00 75€383,00 0,00
04845749321 0,00 23€517,00 23€517,00 0,00
04852958321 0,00 100€272,00 100€272,00 0,00
04852958321 0,00 74€040,00 74€040,00 0,00P18V00000349
04870522321 0,00 1€626,00 1€626,00 0,00
04875141321 0,00 10€500,00 10€500,00 0,00P17V00000187
04875141321 0,00 43€500,00 79€000,00 35€500,00P18V00000057
04892232321 0,00 50€300,00 50€300,00 0,00
04908171321 1€319,00 101€596,76 100€277,76 0,00
04958594321 0,00 27€000,00 27€000,00 0,00
04979214321 0,00 2€190,00 2€190,00 0,00
04979591321 0,00 23€522,00 23€522,00 0,00
05009499321 0,00 4€800,00 4€800,00 0,00
05187681321 0,00 23€595,00 23€595,00 0,00
05250196321 0,00 116€123,00 116€123,00 0,00
05289360321 0,00 130€572,00 130€572,00 0,00
05328942321 0,00 281€930,00 281€930,00 0,00
05360820321 0,00 100€000,00 100€000,00 0,00
05444314321 0,00 18€150,00 18€150,00 0,00
05466091321 0,00 24€000,00 24€000,00 0,00
05467225321 0,00 98€750,00 98€750,00 0,00P18V00000438
05477191321 0,00 49€729,00 49€729,00 0,00
05514614321 0,00 5€324,00 5€324,00 0,00
05522200321 0,00 1€140,00 1€140,00 0,00
05559022321 0,00 0,00 338€800,00 338€800,00P18V00000368
05559022321 0,00 210€540,00 210€540,00 0,00P17V00000061
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05559022321 0,00 0,00 71€148,00 71€148,00P18V00000370
05563313321 0,00 129€863,00 129€863,00 0,00
05649404321 0,00 4€548€215,00 4€548€215,00 0,00P17V00000224
05668760321 0,00 15€130,00 15€130,00 0,00
05765978321 0,00 1€004,00 1€004,00 0,00
05806437321 0,00 5€000,00 5€000,00 0,00
05882788321 0,00 2€500,00 2€500,00 0,00
05995183321 0,00 47€900,00 47€900,00 0,00
06071902321 0,00 3€900,00 3€900,00 0,00
06102646321 0,00 3€425,00 3€425,00 0,00
06175821321 0,00 40€000,00 40€000,00 0,00
06351344321 0,00 18€425,00 18€425,00 0,00
06403638321 0,00 601€491,00 601€491,00 0,00P18V00000066
06403638321 0,00 904€306,73 904€306,73 0,00
06490468321 0,00 20€759,00 20€759,00 0,00
06578705321 0,00 3€000,00 3€000,00 0,00
06659969321 0,00 2€025€893,81 2€025€893,81 0,00P18V00000063
06659969321 0,00 8€598€737,36 8€598€737,36 0,00P17V00000232
06659969321 0,00 1€586€572,87 1€586€572,87 0,00P18V00000214
06663265321 0,00 10€500,00 10€500,00 0,00
06665365321 0,00 193€600,00 193€600,00 0,00
06778101321 0,00 3€280,00 3€280,00 0,00
06778739321 0,00 10€540,00 10€540,00 0,00
06833896321 0,00 0,00 82€363,68 82€363,68P18V00000320
06997651321 0,00 133€400,00 133€400,00 0,00P18V00000072
07087039321 0,00 4€222€900,00 4€222€900,00 0,00P18V00000177
07516428321 0,00 1€800,00 1€800,00 0,00
10213970321 0,00 7€127,00 7€127,00 0,00
10239871321 0,00 26€620,00 26€620,00 0,00
10403663321 0,00 35€240,00 35€240,00 0,00
10408100321 0,00 14€520,00 14€520,00 0,00
10408495321 0,00 1€800,00 1€800,00 0,00
10408533321 0,00 27€500,00 27€500,00 0,00
10409921321 0,00 107€090,00 107€090,00 0,00
10411500321 0,00 966€450,00 966€450,00 0,00
10412662321 0,00 29€375,00 29€375,00 0,00
10413791321 0,00 154€383,97 154€383,97 0,00
10413847321 0,00 3€249€507,00 3€249€507,00 0,00P17V00000148
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10413847321 0,00 3€465€798,00 3€465€798,00 0,00P18V00000062
10413995321 0,00 163€653,00 163€653,00 0,00
10429221321 0,00 51€500,00 51€500,00 0,00
10431730321 19€965,00 257€282,00 257€282,00 19€965,00
10455787321 0,00 736€532,00 736€532,00 0,00P18V00000444
10455787321 0,00 83€319,00 83€319,00 0,00P18V00000463
10455787321 0,00 673€002,00 673€002,00 0,00
111321 0,00 33€157,00 33€157,00 0,00
11102691321 0,00 1€210,00 1€210,00 0,00
11213175321 0,00 15€632,00 15€632,00 0,00
11442611321 0,00 675,00 675,00 0,00
11442751321 0,00 70€870,91 70€870,91 0,00
11443103321 0,00 6€784€268,00 6€784€268,00 0,00
11444061321 0,00 151€550,00 151€550,00 0,00
11464615321 0,00 9€940,00 9€940,00 0,00
11468882321 0,00 175€788,80 175€788,80 0,00
12011428321 0,00 5€820,00 5€820,00 0,00
12033421321 0,00 6€500,00 6€500,00 0,00
12051861321 0,00 23€000,00 23€000,00 0,00
12184993321 0,00 2€904,00 2€904,00 0,00
12272566321 9€660,00 120€924,80 120€924,80 9€660,00P16V00000172
12272566321 4€392,30 48€065,88 48€662,89 4€989,31
12758621321 0,00 2€072,00 2€072,00 0,00
12763764321 0,00 3€461,00 3€461,00 0,00
12770574321 0,00 6€000,00 6€000,00 0,00
12771520321 0,00 1€300,00 1€300,00 0,00
13149601321 0,00 7€200,00 7€200,00 0,00
13334751321 0,00 114€950,00 114€950,00 0,00P18V00000423
13334751321 0,00 155€400,00 155€400,00 0,00P18V00000051
13334751321 0,00 34€011,90 34€011,90 0,00
13334948321 0,00 3€000,00 3€000,00 0,00
13335758321 0,00 56€870,00 56€870,00 0,00P17V00000312
13335758321 0,00 229€053,00 229€053,00 0,00
13337378321 0,00 19€776,00 19€776,00 0,00
13337513321 0,00 10€340,00 10€340,00 0,00
13338641321 0,00 33€000,00 33€000,00 0,00
13340204321 0,00 1€718,20 1€718,20 0,00
13460862321 0,00 27€781,00 27€781,00 0,00
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13902504321 0,00 20€970,00 20€970,00 0,00
13903934321 0,00 26€500,00 26€500,00 0,00
13904868321 0,00 12€000,00 12€000,00 0,00
13905341321 0,00 68€790,00 68€790,00 0,00
13905520321 0,00 47€750,00 47€750,00 0,00
13933434321 0,00 3€780,00 3€780,00 0,00
14450488321 0,00 7€500,00 7€500,00 0,00
14818213321 0,00 16€200,00 16€200,00 0,00
14820111321 0,00 3€947,00 3€947,00 0,00
14820340321 0,00 7€000,00 7€000,00 0,00
14864878321 0,00 4€122€093,18 4€122€093,18 0,00P18V00000136
14864878321 65€040,00 65€040,00 0,00 0,00P17V00000307
14864878321 65€610,00 65€610,00 0,00 0,00P17V00000218
14864878321 66€825,00 66€825,00 0,00 0,00P17V00000216
14864878321 61€155,00 61€155,00 0,00 0,00P17V00000213
14864878321 29€417,00 561€470,00 561€494,00 29€441,00
14867125321 0,00 12€074,00 12€074,00 0,00
14876736321 0,00 36€300,00 36€300,00 0,00
14880008321 0,00 57€414,50 57€414,50 0,00
14881128321 0,00 60€476,00 60€476,00 0,00
15126293321 0,00 847,00 847,00 0,00
15129730321 0,00 205€586,00 205€586,00 0,00
15148688321 0,00 3€500,00 3€500,00 0,00
15152511321 0,00 29€353,22 29€353,22 0,00
15659585321 0,00 5€500,00 5€500,00 0,00
15659887321 0,00 2€108,00 2€108,00 0,00
15660095321 40€065,00 120€646,00 115€159,00 34€578,00
15662675321 8€500,00 79€145,00 70€645,00 0,00
15696898321 0,00 18€200,00 18€200,00 0,00
15725138321 0,00 6€050,00 6€050,00 0,00P16V00000153
15886301321 0,00 20€000,00 20€000,00 0,00
15891054321 0,00 2€775,00 2€775,00 0,00
16194411321 0,00 7€260,00 7€260,00 0,00
16422651321 0,00 812€303,60 812€303,60 0,00
16427599321 0,00 2€688,50 2€688,50 0,00
16449428321 0,00 5€600,00 5€600,00 0,00
16736842321 0,00 2€904,00 2€904,00 0,00
16862881321 0,00 128€659,30 128€659,30 0,00
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18363521321 0,00 132€492,00 132€492,00 0,00
18364501321 0,00 128€850,00 128€850,00 0,00
18383769321 7€481,00 100€363,00 92€882,00 0,00
18383874321 0,00 17€498,00 17€498,00 0,00
18384161321 0,00 2€523,00 2€523,00 0,00
18601227321 0,00 281€426,00 281€426,00 0,00
18630235321 0,00 13€640,00 13€640,00 0,00
22668926321 0,00 4€000,00 4€000,00 0,00
22685219321 0,00 5€480,00 5€480,00 0,00
22719245321 25€000,00 25€000,00 0,00 0,00
22719610321 0,00 2€700,00 2€700,00 0,00
22773835321 24€200,00 118€399,00 94€199,00 0,00
22798391321 0,00 118€936,00 118€936,00 0,00P18V00000038
22798391321 0,00 95€678,00 95€678,00 0,00
22801014321 0,00 928€070,00 928€070,00 0,00P17V00000068
22801014321 0,00 11€000,00 11€000,00 0,00
22802291321 0,00 1€800,00 1€800,00 0,00
22844163321 0,00 5€408,70 5€408,70 0,00
24146978321 0,00 3€980,00 3€980,00 0,00
24179507321 0,00 5€600,00 5€600,00 0,00
24201375321 0,00 7€298,00 7€298,00 0,00
24230111321 0,00 1€505,00 1€505,00 0,00
24304891321 0,00 2€238,50 2€238,50 0,00
24667838321 0,00 120€999,00 120€999,00 0,00P18V00000069
24667838321 0,00 117€519,00 117€519,00 0,00P18V00000232
24667838321 0,00 453€720,00 453€720,00 0,00
24667838321 0,00 73€886,00 73€886,00 0,00P18V00000118
24667838321 0,00 115€174,00 115€174,00 0,00P18V00000144
24717509321 0,00 12€586,00 12€586,00 0,00
24729035321 0,00 -2€326,00 33€282,00 35€608,00
24745391321 0,00 -830,00 -830,00 0,00
24745391321 165€502,00 8€009€185,69 8€091€936,69 248€253,00P16V00000147
24778923321 0,00 12€940,00 12€940,00 0,00
24783463321 0,00 19€886,00 19€886,00 0,00
24794503321 0,00 6€776,00 6€776,00 0,00
24806293321 0,00 154€742,00 154€742,00 0,00
24806293321 0,00 116€660,00 116€660,00 0,00P18V00000162
24806293321 0,00 708€580,94 708€580,94 0,00P18V00000041
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24806293321 0,00 306€337,00 306€337,00 0,00P18V00000098
24812633321 0,00 26€734,95 26€734,95 0,00
24824232321 0,00 496,00 496,00 0,00
25001451321 0,00 9€809€147,08 11€010€035,62 1€200€888,54P18V00000033
25004492321 0,00 70€610,00 70€610,00 0,00
25004824321 0,00 349€746,00 349€746,00 0,00
25006754321 0,00 181€984,00 181€984,00 0,00P18V00000471
25006754321 0,00 11€900,00 11€900,00 0,00
25010557321 412,00 1€845,00 1€435,00 2,00
25012878321 0,00 10€254,00 10€254,00 0,00
25013483321 0,00 228€431,00 228€431,00 0,00
25013483321 0,00 241€729,00 241€729,00 0,00P18V00000318
25013483321 0,00 87€725,00 87€725,00 0,00P16V00000175
25013483321 0,00 173€057,00 173€057,00 0,00P16V00000053
25013653321 32€254,00 164€656,00 132€402,00 0,00
25014455321 0,00 2€335€883,54 2€335€883,54 0,00P18V00000027
25016911321 0,00 117€358,00 117€358,00 0,00P18V00000018
25018094321 0,00 76€536,00 76€536,00 0,00P18V00000029
25018094321 0,00 119€185,00 119€185,00 0,00P18V00000107
25018094321 0,00 120€394,94 120€394,94 0,00P18V00000233
25018094321 0,00 59€895,00 59€895,00 0,00
25018094321 0,00 367€591,65 367€591,65 0,00P17V00000089
25025341321 0,00 197€230,00 197€230,00 0,00
25025571321 0,00 6€332,00 6€332,00 0,00
25027280321 330,00 60€311,00 59€981,00 0,00
25028324321 0,00 49€207,00 49€207,00 0,00
25028626321 0,00 9€439,00 9€439,00 0,00
25031881321 0,00 64€662,00 64€662,00 0,00
25033514321 0,00 1€018€097,70 1€018€097,70 0,00P18V00000028
25040081321 0,00 25€177,00 25€177,00 0,00
25040472321 0,00 1€477€880,00 1€933€672,00 455€792,00P18V00000224
25041291321 0,00 24€805,00 24€805,00 0,00
25042238321 0,00 714€068,00 714€068,00 0,00
25042751321 0,00 26€680,50 26€680,50 0,00P17V00000214
25042751321 0,00 179€008,17 179€008,17 0,00P17V00000202
25042751321 0,00 1€517€390,49 1€517€390,49 0,00P17V00000193
25042751321 0,00 310€342,79 310€342,79 0,00P17V00000163
25042751321 0,00 732€904,02 732€904,02 0,00P17V00000150

Pomocný analytický pøehled k 31.12.2018, okamžik sestavení 26.03.2019, 11:57, strana 30

211



Partner
aktiva / pasivaČ. aktiva / pasiva

ba

D

[01] [04][02]

MD

[03]

PS KSIdentifikátor veřejné
zakázky

h
25042751321 0,00 56€288,60 56€288,60 0,00P17V00000134
25042751321 0,00 5€861€591,94 5€861€591,94 0,00P16V00000106
25042751321 0,00 105€754,00 105€754,00 0,00P18V00000024
25042751321 0,00 1€113€968,45 1€113€968,45 0,00P18V00000073
25042751321 0,00 460€588,92 460€588,92 0,00P18V00000067
25042751321 0,00 1€021€010,22 1€021€010,22 0,00P18V00000065
25042751321 0,00 72€736,13 72€736,13 0,00P18V00000092
25042751321 0,00 2€012€665,48 2€012€665,48 0,00P18V00000102
25042751321 0,00 93€783,47 93€783,47 0,00P18V00000159
25042751321 17€714,40 610€547,95 592€833,55 0,00
25042751321 0,00 79€054,68 79€054,68 0,00P18V00000363
25042751321 0,00 1€142€821,34 1€142€821,34 0,00P18V00000323
25042751321 0,00 1€518€771,35 1€518€771,35 0,00P18V00000204
25042751321 0,00 163€149,14 163€149,14 0,00P18V00000174
25042751321 0,00 90€572,74 90€572,74 0,00P18V00000172
25042751321 0,00 870€345,61 870€345,61 0,00P18V00000160
25043552321 0,00 3€924,00 3€924,00 0,00
25048902321 0,00 15€618€668,00 15€618€668,00 0,00P18V00000020
25049950321 0,00 1€461,00 1€461,00 0,00
25097008321 5€266,52 75€397,51 82€200,74 12€069,75
25130331321 0,00 40€257,00 40€257,00 0,00
25135023321 0,00 25€410,00 25€410,00 0,00
25144979321 0,00 864,00 864,00 0,00
25212079321 0,00 1€524,60 1€524,60 0,00
25215850321 0,00 38€751,00 38€751,00 0,00
25234170321 0,00 87€408,00 87€408,00 0,00
25298828321 0,00 14€831,00 14€831,00 0,00
25308033321 0,00 70€978,00 70€978,00 0,00
25354671321 0,00 16€002,00 16€002,00 0,00
25385887321 0,00 654,00 654,00 0,00
25402285321 0,00 52€575,00 52€575,00 0,00P18V00000325
25402285321 0,00 148€017,00 148€017,00 0,00
25403435321 0,00 16€806,90 16€806,90 0,00
25404261321 0,00 47€432,00 47€432,00 0,00
25404377321 0,00 50€310,00 50€310,00 0,00
25407449321 0,00 30€000,00 30€000,00 0,00
25411209321 0,00 85€700,00 85€700,00 0,00P18V00000257
25411209321 0,00 66€980,00 66€980,00 0,00P18V00000430
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25411209321 0,00 66€320,00 66€320,00 0,00
25412825321 0,00 374€858,00 374€858,00 0,00
25416987321 0,00 5€491,00 5€491,00 0,00
25417657321 0,00 25€918,00 25€918,00 0,00
25418572321 0,00 1€664,00 1€664,00 0,00
25419455321 0,00 45€980,00 45€980,00 0,00
25420232321 0,00 28€200,00 28€200,00 0,00
25424629321 0,00 3€897,00 3€897,00 0,00
25429809321 0,00 18€029,00 18€029,00 0,00
25429949321 0,00 5€973€074,11 5€973€074,11 0,00P18V00000114
25429949321 0,00 33€985€256,92 35€472€293,62 1€487€036,70P17V00000058
25429949321 0,00 0,00 445€142,59 445€142,59P18V00000221
25429949321 0,00 6€612€702,25 6€612€702,25 0,00
25429949321 0,00 120€272,14 120€272,14 0,00P18V00000412
25430599321 0,00 204€490,00 204€490,00 0,00P17V00000140
25432141321 0,00 785€899,00 785€899,00 0,00P18V00000175
25434756321 0,00 82€280,00 82€280,00 0,00
25435078321 0,00 24€805,00 24€805,00 0,00
25435311321 0,00 9€208,00 9€208,00 0,00
25436911321 0,00 55€225,00 55€225,00 0,00
25441884321 0,00 58€000,00 58€000,00 0,00
25447904321 0,00 1€600,00 1€600,00 0,00
25449095321 0,00 18€465,00 18€465,00 0,00
25457080321 0,00 109€870,26 109€870,26 0,00
25458302321 133€099,72 106€901,27 -26€198,45 0,00P16V00000009
25458302321 0,00 540€474,41 547€783,95 7€309,54P18V00000013
25458990321 0,00 383€836,00 413€057,50 29€221,50
25458990321 87€313,60 87€313,60 0,00 0,00P17V00000012
25464167321 0,00 2€400,00 2€400,00 0,00
25465252321 0,00 19€723,00 19€723,00 0,00
25465252321 0,00 114€236,00 114€236,00 0,00P18V00000054
25472593321 0,00 225€544,00 235€224,00 9€680,00
25473808321 0,00 206€942,00 206€942,00 0,00
25473808321 0,00 114€494,00 114€494,00 0,00P18V00000246
25473808321 0,00 5€231€491,00 5€231€491,00 0,00P16V00000105
25474685321 0,00 13€968,00 13€968,00 0,00
25475819321 0,00 374€141,95 374€141,95 0,00P18V00000231
25475819321 0,00 4€888€675,15 4€888€675,15 0,00P16V00000164
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25475819321 479,00 36€010,00 35€531,00 0,00
25476092321 0,00 191€531,00 191€531,00 0,00P18V00000149
25476092321 0,00 196€132,00 212€241,00 16€109,00
25476793321 0,00 51€014,00 51€014,00 0,00
25479458321 0,00 2€003,00 2€003,00 0,00
25483366321 0,00 49€487,00 49€487,00 0,00
25487230321 0,00 6€448€504,93 6€448€504,93 0,00P17V00000015
25487230321 0,00 96€482,93 96€482,93 0,00P18V00000265
25487230321 0,00 309€457,04 309€457,04 0,00
25488627321 16€758,18 2€186€920,19 2€170€162,01 0,00
25496590321 0,00 31€721,00 31€721,00 0,00
25497006321 0,00 7€513,00 7€513,00 0,00
25499611321 0,00 352€110,00 352€110,00 0,00P16V00000010
25499611321 18€150,00 2€300€676,00 2€342€663,00 60€137,00
25499718321 0,00 19€491,00 19€491,00 0,00
25518402321 0,00 88€303,38 88€303,38 0,00
25522884321 0,00 19€290,00 19€290,00 0,00
25544934321 0,00 64€070,00 64€070,00 0,00P18V00000509
25544934321 42€124,00 42€124,00 0,00 0,00
25578413321 0,00 2€770,00 2€770,00 0,00
25579517321 0,00 3€539,00 3€539,00 0,00
25582518321 4€840,00 4€840,00 0,00 0,00
25599348321 0,00 4€040,00 4€040,00 0,00
25620991321 0,00 2€660,00 2€660,00 0,00
25655108321 0,00 4€211,00 4€211,00 0,00
25680595321 0,00 203€013,80 203€013,80 0,00P18V00000245
25680595321 0,00 123€374,02 123€374,02 0,00
25680595321 0,00 119€306,00 119€306,00 0,00P18V00000032
25710257321 496,00 1€146,00 650,00 0,00
25737392321 0,00 9€438,00 9€438,00 0,00
25744747321 0,00 94€150,00 94€150,00 0,00P18V00000456
25744747321 0,00 88€601,00 88€601,00 0,00P18V00000001
25744747321 0,00 172€209,00 172€209,00 0,00
25749960321 0,00 6€607,00 6€607,00 0,00
25751018321 0,00 6€050,00 6€050,00 0,00
25753215321 0,00 1€603,00 1€603,00 0,00
25788001321 306€710,29 3€956€555,18 4€170€559,65 520€714,76
25824449321 0,00 29€900,00 29€900,00 0,00
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25831925321 0,00 63€413,00 63€413,00 0,00P18V00000475
25844822321 0,00 2€299,00 2€299,00 0,00
25847180321 0,00 357,00 357,00 0,00
25850512321 0,00 1€481,00 1€481,00 0,00
25855492321 0,00 44€971,00 48€094,00 3€123,00
25862731321 0,00 43€618,08 43€618,08 0,00
25873687321 0,00 4€961,00 4€961,00 0,00
25972154321 0,00 2€420,00 2€420,00 0,00
26020645321 0,00 5€445,00 5€445,00 0,00
26033640321 0,00 12€960,00 12€960,00 0,00
26052555321 0,00 12€121,00 16€005,00 3€884,00
26089505321 0,00 6€504,00 6€504,00 0,00
26128233321 24€200,00 290€400,00 290€400,00 24€200,00
26155672321 0,00 14€520,00 14€520,00 0,00
26168685321 0,00 48€400,00 48€400,00 0,00
26170698321 0,00 50€000,00 50€000,00 0,00
26187639321 0,00 93€300,00 93€300,00 0,00
26192128321 0,00 77€682,50 77€682,50 0,00
26197456321 0,00 7€699,00 7€699,00 0,00
26204967321 0,00 1€858,00 1€858,00 0,00
26262525321 9€680,00 182€686,00 182€686,00 9€680,00
26268817321 0,00 14€100,00 14€100,00 0,00
26297850321 0,00 22€388,00 22€388,00 0,00
26320533321 0,00 13€810,00 13€810,00 0,00
26367530321 0,00 715,00 715,00 0,00
26376326321 0,00 127€357,34 127€357,34 0,00
26425408321 0,00 1€324,00 1€324,00 0,00
26425408321 0,00 449€000,00 449€000,00 0,00P18V00000439
26426218321 0,00 8€730,00 8€730,00 0,00
26426331321 0,00 968,00 968,00 0,00
26428725321 0,00 17€193,00 17€193,00 0,00
26432129321 0,00 126€503,59 126€503,59 0,00P18V00000464
26432668321 0,00 899,00 899,00 0,00
26439395321 8€845,10 171€904,70 164€148,60 1€089,00
26441381321 0,00 14€278,00 14€278,00 0,00
26444569321 0,00 75€882,00 75€882,00 0,00
26447401321 0,00 151,00 151,00 0,00
26471868321 0,00 30€000,00 30€000,00 0,00
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26480981321 16€940,00 261€844,00 261€844,00 16€940,00
26518686321 0,00 50€000,00 50€000,00 0,00
26541131321 0,00 8€000,00 8€000,00 0,00
26549191321 0,00 20€000,00 20€000,00 0,00
26571587321 0,00 3€000,00 3€000,00 0,00
26590719321 0,00 231€911,00 231€911,00 0,00
26684055321 0,00 98€978,00 98€978,00 0,00
26728443321 0,00 9,00 9,00 0,00
26746590321 152€725,79 1€978€267,25 1€998€014,45 172€472,99P17V00000025
26746590321 0,00 2€429,68 2€429,68 0,00
26751305321 0,00 18€065,00 18€065,00 0,00
26759993321 0,00 1€619,00 1€619,00 0,00
26780763321 0,00 18€070,00 18€070,00 0,00
26810093321 0,00 30€855,00 30€855,00 0,00
26816121321 4€470,00 4€470,00 0,00 0,00
26825589321 0,00 12€094,00 12€094,00 0,00
26913828321 0,00 59€125,83 59€125,83 0,00
26935287321 0,00 128€902,00 128€902,00 0,00
26954770321 0,00 3€025,00 3€025,00 0,00
26998998321 0,00 30€000,00 30€000,00 0,00
26999234321 0,00 6€496,00 6€496,00 0,00
27005879321 2€000,00 4€000,00 2€000,00 0,00
27057496321 0,00 12€000,00 12€000,00 0,00
27059278321 0,00 128€000,00 128€000,00 0,00
27066096321 3€049,00 8€842,00 5€793,00 0,00
27082440321 9€956,00 18€259,00 8€303,00 0,00
27098508321 0,00 2€907,00 2€907,00 0,00
27127010321 0,00 63€031,10 63€031,10 0,00P18V00000377
27127010321 2€263,24 122€055,02 121€671,48 1€879,70
27172392321 0,00 40€844,80 40€844,80 0,00
27179915321 0,00 215€586,00 215€586,00 0,00
27180271321 0,00 25€603,16 25€603,16 0,00
27188914321 0,00 3€800,00 3€800,00 0,00
27204987321 0,00 3€134,00 3€134,00 0,00
27232433321 0,00 -40,00 -40,00 0,00
27258122321 0,00 14€013,00 14€013,00 0,00
27260801321 0,00 1€340,00 1€340,00 0,00
27262782321 0,00 155€208,00 155€208,00 0,00
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27263517321 3€741,00 3€741,00 0,00 0,00
27264386321 0,00 73€992,19 73€992,19 0,00P18V00000016
27264386321 0,00 8€478,63 8€478,63 0,00
27268560321 0,00 3€358,00 3€358,00 0,00
27268969321 0,00 53€578,80 53€578,80 0,00
27274691321 0,00 64€010,00 64€010,00 0,00P18V00000045
27275922321 0,00 1€800,00 1€800,00 0,00
27277372321 0,00 267€547,00 267€547,00 0,00
27277631321 0,00 10€285,00 10€285,00 0,00
27283283321 0,00 8€428,00 8€428,00 0,00
27287149321 0,00 2€987,00 2€987,00 0,00
27287246321 0,00 6€655,00 6€655,00 0,00
27296148321 0,00 3€420€432,07 3€420€432,07 0,00P17V00000277
27296148321 0,00 561€856,52 561€856,52 0,00P18V00000189
27296148321 0,00 146€854,95 146€854,95 0,00P18V00000338
27309142321 0,00 5€324,00 5€324,00 0,00
27309941321 13€915,00 139€150,00 125€235,00 0,00
27311066321 0,00 27€200,00 27€200,00 0,00
27312186321 0,00 71€088,00 71€088,00 0,00P18V00000359
27312186321 0,00 120€849,00 120€849,00 0,00P18V00000390
27312186321 0,00 120€409,00 120€409,00 0,00P18V00000392
27312186321 74€259,00 3€159€801,00 3€090€491,00 4€949,00
27312186321 0,00 120€983,00 120€983,00 0,00P18V00000358
27312186321 0,00 120€062,00 120€062,00 0,00P18V00000022
27312186321 0,00 103€106,00 103€106,00 0,00P18V00000350
27312186321 0,00 109€607,00 109€607,00 0,00P18V00000354
27312186321 0,00 165€627,00 165€627,00 0,00P17V00000008
27313271321 0,00 11€193,00 11€193,00 0,00
27332616321 0,00 12€600,00 12€600,00 0,00
27338053321 0,00 76€264,00 76€264,00 0,00P18V00000459
27341551321 0,00 7€800,00 7€800,00 0,00
27346471321 0,00 231€000,00 231€000,00 0,00
27347273321 0,00 19€508,00 19€508,00 0,00
27347273321 0,00 68€934,00 68€934,00 0,00P18V00000517
27357694321 0,00 1€185€132,00 1€185€132,00 0,00P17V00000299
27372219321 0,00 45€094,00 45€094,00 0,00
27376371321 0,00 605€000,00 605€000,00 0,00P18V00000486
27399478321 0,00 0,00 9€801,00 9€801,00
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27399508321 0,00 4€313,35 4€313,35 0,00
27401065321 0,00 6€361,00 6€361,00 0,00
27457397321 0,00 47€432,00 47€432,00 0,00
27465616321 0,00 1€420,00 1€420,00 0,00
27493091321 0,00 12€300,00 12€300,00 0,00
27535509321 0,00 109€166,00 109€166,00 0,00P18V00000074
27535509321 0,00 41€479,00 41€479,00 0,00
27576850321 0,00 9€899,00 9€899,00 0,00
27579344321 0,00 2€549,00 2€549,00 0,00
27636267321 0,00 5€620,00 5€620,00 0,00
27670864321 0,00 53€855,00 53€855,00 0,00
27691837321 0,00 21€780,00 21€780,00 0,00
27738795321 0,00 23€861,20 23€861,20 0,00
27776981321 0,00 5€795,00 5€795,00 0,00
27810879321 3€626,00 3€626,00 0,00 0,00
27818331321 0,00 3€026,00 3€026,00 0,00
27830306321 2€483,00 128€321,00 125€838,00 0,00
27881598321 0,00 34€247,00 34€247,00 0,00
27885348321 0,00 83€550,00 83€550,00 0,00
27913309321 0,00 350€900,00 350€900,00 0,00P18V00000112
27913309321 0,00 99€136,00 99€136,00 0,00
27916693321 4€258,35 96€719,83 96€050,67 3€589,19
27945570321 0,00 22€211,00 22€211,00 0,00
27959481321 0,00 2€493,00 2€493,00 0,00
27973433321 0,00 4€000,00 4€000,00 0,00
28050924321 0,00 5€082,00 5€082,00 0,00
28080301321 0,00 14€520,00 14€520,00 0,00
28111265321 0,00 25€773,00 25€773,00 0,00
28159233321 0,00 10€557,00 10€557,00 0,00
28191226321 0,00 1€331,00 26€582,00 25€251,00
28192460321 0,00 7€623,00 7€623,00 0,00
28199774321 0,00 5€570,00 5€570,00 0,00
28234642321 0,00 20€870,00 20€870,00 0,00
28238290321 0,00 56€773,00 56€773,00 0,00
28252047321 0,00 984,00 984,00 0,00
28253591321 0,00 10€646,00 13€946,00 3€300,00
28257553321 0,00 1€130,00 1€130,00 0,00
28372158321 0,00 5€662,80 5€662,80 0,00
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28458443321 0,00 5€100,00 5€100,00 0,00
28459423321 0,00 11€726,00 11€726,00 0,00
28501136321 0,00 12€900,00 17€300,00 4€400,00
28511042321 0,00 2€249,00 2€249,00 0,00
28564251321 0,00 3€080,00 3€080,00 0,00
28595432321 0,00 40€000,00 40€000,00 0,00
28646916321 0,00 217€223,00 217€223,00 0,00
28659058321 0,00 3€388,00 3€388,00 0,00
28665155321 0,00 208€170,00 208€170,00 0,00P18V00000123
28665155321 0,00 97€841,00 97€841,00 0,00P18V00000449
28665155321 0,00 98€750,00 98€750,00 0,00P18V00000450
28665155321 229,00 215€301,60 215€072,60 0,00
28665597321 0,00 36€179,00 36€179,00 0,00
28667379321 0,00 26€989,05 26€989,05 0,00
28668898321 0,00 1€210,00 1€210,00 0,00
28673719321 0,00 17€386,43 17€386,43 0,00
28674286321 0,00 119€693,39 119€693,39 0,00
28680065321 0,00 20€016,00 20€016,00 0,00
28685326321 0,00 61€880,00 61€880,00 0,00P18V00000332
28685326321 63€688,00 362€318,00 298€630,00 0,00
28687108321 0,00 311€377,57 331€970,16 20€592,59
28687108321 0,00 529€764,58 529€764,58 0,00P17V00000127
28688503321 0,00 52€635,00 52€635,00 0,00
28692616321 0,00 71€000,00 71€000,00 0,00
28693213321 0,00 173€030,00 173€030,00 0,00P17V00000221
28693213321 0,00 106€480,00 106€480,00 0,00P18V00000259
28701101321 0,00 980€509,00 980€509,00 0,00P17V00000215
28701101321 0,00 813€414,01 813€414,01 0,00P18V00000060
28703995321 0,00 1€051€561,49 1€051€561,49 0,00P18V00000245
28704011321 484,00 2€291€168,00 2€290€684,00 0,00
28704231321 0,00 90€054,00 90€054,00 0,00
28718836321 0,00 118€580,00 118€580,00 0,00P18V00000220
28718836321 0,00 165€165,00 165€165,00 0,00P17V00000223
28718836321 0,00 196€020,00 196€020,00 0,00P17V00000220
28718836321 0,00 117€370,00 117€370,00 0,00P18V00000376
28718836321 47€190,00 677€443,00 630€253,00 0,00
28727941321 0,00 64€947,00 64€947,00 0,00
28729587321 0,00 40€500,00 40€500,00 0,00
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28729951321 0,00 0,00 14€000,00 14€000,00
28737156321 0,00 3€181€563,73 3€181€563,73 0,00P18V00000252
28737164321 0,00 39€930,00 39€930,00 0,00
28738306321 0,00 7€865,00 7€865,00 0,00
28738845321 0,00 6€534,00 6€534,00 0,00
28741382321 0,00 11€035,00 11€035,00 0,00
28745035321 0,00 457€263,00 457€263,00 0,00P17V00000217
28745035321 0,00 435€112,00 435€112,00 0,00P17V00000258
28745035321 0,00 669€302,00 669€302,00 0,00P18V00000049
28747429321 0,00 3€400,00 3€400,00 0,00
28750853321 0,00 75€080,00 75€080,00 0,00
28751558321 47€000,00 47€000,00 0,00 0,00
28785126321 0,00 2€305,00 2€305,00 0,00
28817613321 0,00 150€040,00 150€040,00 0,00P16V00000159
28817613321 0,00 8€470,00 8€470,00 0,00
28968506321 0,00 30€598,40 30€598,40 0,00
28972350321 0,00 39€399,00 39€399,00 0,00
28988230321 0,00 75€580,00 75€580,00 0,00
29006546321 0,00 8€088,00 8€088,00 0,00
29152640321 0,00 43€950,00 43€950,00 0,00
29155771321 0,00 31€218,00 31€218,00 0,00
29185190321 0,00 1€337,10 1€337,10 0,00
29197023321 0,00 11€253,00 11€253,00 0,00
29287464321 0,00 490€292,00 490€292,00 0,00P18V00000461
29364426321 0,00 23€635,00 23€635,00 0,00
29367654321 0,00 30€471,00 30€471,00 0,00
29456541321 0,00 2€300,00 2€300,00 0,00
29462177321 0,00 126€001,34 126€001,34 0,00P17V00000147
29462177321 0,00 86€878,00 86€878,00 0,00P18V00000237
40188949321 0,00 17€300,00 17€300,00 0,00
40213803321 0,00 2€904,00 2€904,00 0,00
40214079321 0,00 49€066,00 49€066,00 0,00
40215741321 0,00 31€231,00 31€231,00 0,00
40229734321 0,00 30€000,00 30€000,00 0,00
40230171321 0,00 83€678,00 83€678,00 0,00
40230295321 1€292,00 3€458,00 2€166,00 0,00
40231259321 0,00 6€268,00 6€268,00 0,00
40233308321 4€717€255,83 14€268€582,87 9€551€327,04 0,00P17V00000012
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40246639321 0,00 593,00 593,00 0,00
40763439321 0,00 421€080,00 421€080,00 0,00P18V00000156
40763439321 75€020,00 75€020,00 0,00 0,00
41191021321 2€027,74 122€024,59 121€433,80 1€436,95
41191021321 0,00 27€001,31 29€619,31 2€618,00P18V00000139
41326687321 0,00 75€403,57 75€403,57 0,00P18V00000086
41326687321 0,00 84€810,65 84€810,65 0,00P18V00000239
41326687321 0,00 106€169,48 106€169,48 0,00
41342437321 0,00 125€840,00 125€840,00 0,00
41342437321 0,00 42€350,00 223€850,00 181€500,00P17V00000291
41342437321 0,00 356€950,00 356€950,00 0,00P17V00000146
41711831321 0,00 56€870,00 56€870,00 0,00
41711831321 0,00 107€690,00 107€690,00 0,00P17V00000028
42194407321 0,00 353,00 353,00 0,00
42194920321 3€730€356,00 17€761€457,00 14€459€171,00 428€070,00P15V00000090
42194920321 2€316€199,00 41€586€658,00 41€356€044,00 2€085€585,00P15V00000093
42194920321 354€704,00 7€869€983,00 7€859€266,00 343€987,00P15V00000094
42194920321 203€276,00 2€721€774,00 2€609€819,00 91€321,00P16V00000003
42194920321 1€471€111,00 13€156€762,00 11€685€651,00 0,00P15V00000091
42194920321 1€263,00 5€017,00 3€754,00 0,00
42196451321 0,00 5€455,00 5€455,00 0,00
42197058321 0,00 1€499,00 1€499,00 0,00
42324254321 5€727,00 37€593,60 31€866,60 0,00
42481431321 0,00 874€127,60 874€127,60 0,00P17V00000245
42481431321 0,00 61€738,68 61€738,68 0,00P18V00000203
42481431321 0,00 152€549,54 152€549,54 0,00
42508843321 0,00 30€250,00 30€250,00 0,00
43187269321 0,00 5€000,00 5€000,00 0,00
43187277321 0,00 19€784,00 19€784,00 0,00
43191673321 11€034,00 169€647,00 160€056,00 1€443,00
43222323321 0,00 0,00 312€905,30 312€905,30P18V00000221
43227520321 5€022,00 60€264,00 60€264,00 5€022,00
43871020321 0,00 13€040,00 13€040,00 0,00
44222882321 0,00 3€567,00 3€567,00 0,00
44225946321 0,00 203€084,00 203€084,00 0,00
44551584321 0,00 45€000,00 45€000,00 0,00
44564449321 0,00 8€031,00 8€031,00 0,00
44564996321 0,00 168€069,00 168€069,00 0,00
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44567430321 0,00 1€487€477,20 1€487€477,20 0,00
44569564321 0,00 26€073,70 26€073,70 0,00P18V00000470
44569564321 0,00 10€510,18 10€510,18 0,00
44569742321 0,00 5€867,00 6€466,00 599,00
44573235321 0,00 46€827,00 46€827,00 0,00
44573707321 0,00 55€539,00 55€539,00 0,00
44796323321 0,00 23€595,00 23€595,00 0,00
44797320321 0,00 780€487,50 780€487,50 0,00P17V00000162
44797320321 0,00 178€918,18 178€918,18 0,00
45125929321 0,00 16€500,00 16€500,00 0,00
45245681321 0,00 9€642,00 9€642,00 0,00
45258864321 0,00 9€000,00 9€000,00 0,00
45274592321 0,00 462€118,40 462€118,40 0,00
45313351321 0,00 88€103,00 88€103,00 0,00
45477639321 0,00 101€640,00 101€640,00 0,00P15V00000123
45631051321 0,00 957,00 957,00 0,00
45773521321 0,00 2€400,00 2€400,00 0,00
45783144321 0,00 5€550,00 5€550,00 0,00
45786259321 269,10 12€916,80 12€647,70 0,00
45795436321 0,00 1€866,00 1€866,00 0,00
45795533321 2€790,82 25€933,33 25€050,29 1€907,78
45807990321 840,00 840,00 0,00 0,00
45998728321 0,00 8€740,00 8€740,00 0,00
45999171321 0,00 1€479€109,22 1€479€109,22 0,00P17V00000168
45999171321 0,00 359€316,04 359€316,04 0,00P18V00000313
45999171321 0,00 57€601,92 57€601,92 0,00
46015663321 0,00 12€900,00 12€900,00 0,00
46042008321 0,00 83€671,00 83€671,00 0,00
46047042321 0,00 103€641,00 103€641,00 0,00
46047212321 0,00 4€320,00 4€320,00 0,00
46047719321 0,00 1€025€558,00 1€025€558,00 0,00
46344861321 0,00 4€386,00 4€386,00 0,00
46345558321 0,00 14€433,00 14€433,00 0,00
46347623321 0,00 14€976,00 14€976,00 0,00
46474323321 0,00 4€262,00 4€262,00 0,00
46508147321 0,00 18€468,00 18€468,00 0,00
46509755321 0,00 43€342,00 54€387,00 11€045,00
46509810321 0,00 5€176,00 5€176,00 0,00
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46542477321 0,00 22€050,00 22€050,00 0,00
46578706321 0,00 173€030,00 173€030,00 0,00
46578706321 0,00 84€700,00 84€700,00 0,00P18V00000469
46682821321 0,00 82€446,00 82€446,00 0,00P18V00000213
46682821321 0,00 201€385,00 201€385,00 0,00
46708316321 0,00 163€885,00 163€885,00 0,00
46708766321 0,00 28€435,00 28€435,00 0,00
46711732321 0,00 768€350,00 768€350,00 0,00P18V00000082
46711732321 0,00 53€700,00 53€700,00 0,00P18V00000448
46711732321 4€610,00 54€568,00 54€453,00 4€495,00
46712429321 0,00 27€621,00 27€621,00 0,00
46715835321 0,00 4€000,00 4€000,00 0,00
46715835321 0,00 90€000,00 90€000,00 0,00P18V00000005
46715835321 0,00 48€000,00 48€000,00 0,00P17V00000288
46717137321 0,00 13€788,00 13€788,00 0,00
46717404321 0,00 15€000,00 15€000,00 0,00
46730672321 0,00 50€000,00 50€000,00 0,00
46792104321 0,00 31€500,00 36€000,00 4€500,00
46792163321 4€500,00 49€500,00 45€000,00 0,00
46792252321 0,00 534,00 534,00 0,00
46792368321 9€000,00 63€000,00 58€500,00 4€500,00
46792376321 0,00 45€000,00 45€000,00 0,00
46792635321 10€671,00 547€226,50 536€555,50 0,00P17V00000211
46792635321 76€830,50 192€312,59 118€988,69 3€506,60
46793429321 0,00 38€478,00 38€478,00 0,00
46885145321 0,00 58€093,00 58€093,00 0,00
46901736321 45€980,00 1€103€520,00 1€057€540,00 0,00
46966218321 0,00 1€537,00 1€537,00 0,00
46967168321 0,00 16€214,00 16€214,00 0,00
46972552321 0,00 250€470,00 250€470,00 0,00P18V00000364
46972552321 0,00 102€400,00 102€400,00 0,00P18V00000351
46972552321 0,00 271€040,00 271€040,00 0,00P18V00000163
47114983321 0,00 337€658,86 337€658,86 0,00P18V00000479
47114983321 256,00 394€697,74 394€441,74 0,00
47114983321 180€195,17 180€195,17 0,00 0,00P17V00000059
47115645321 0,00 40€113,00 40€113,00 0,00
47116757321 0,00 6€600,00 6€600,00 0,00
47116901321 0,00 45€000,00 45€000,00 0,00P18V00000503
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47116901321 0,00 58€080,00 58€080,00 0,00
47272821321 0,00 3€502,00 3€502,00 0,00
47273925321 0,00 36€000,00 36€000,00 0,00
47274000321 0,00 36€000,00 40€500,00 4€500,00
47274336321 0,00 400€000,00 400€000,00 0,00
47274654321 0,00 755€598,00 755€598,00 0,00
47274689321 0,00 33€150,00 33€150,00 0,00
47274743321 0,00 12€000,00 12€000,00 0,00
47274760321 0,00 71€326,40 71€326,40 0,00
47275545321 0,00 17€414,30 17€414,30 0,00
47286695321 0,00 35€889,00 35€889,00 0,00
47287926321 0,00 90€463,00 109€133,00 18€670,00
47307781321 0,00 99€478,00 99€478,00 0,00P18V00000244
47307781321 0,00 119€236,00 119€236,00 0,00P18V00000441
47307781321 0,00 250€272,00 250€272,00 0,00
47308923321 29€145,30 361€020,80 362€061,40 30€185,90
47451084321 0,00 281€325,00 281€325,00 0,00P18V00000478
47451084321 0,00 167€948,00 167€948,00 0,00P18V00000490
47451084321 157€905,00 1€138€235,00 980€330,00 0,00
47473983321 0,00 3€328,00 3€328,00 0,00
47529385321 0,00 999,00 999,00 0,00
47547022321 0,00 9€697,87 9€697,87 0,00
47610654321 0,00 5€000,00 5€000,00 0,00
47676795321 0,00 82€594,00 82€594,00 0,00P18V00000434
47676795321 165€380,00 171€418,00 6€038,00 0,00
47678488321 0,00 6€528,00 6€528,00 0,00
47781483321 0,00 1€007€279,06 1€007€279,06 0,00P18V00000084
47781483321 0,00 174€401,00 174€401,00 0,00P18V00000113
47781483321 0,00 4€396€772,50 4€396€772,50 0,00P18V00000190
48029483321 0,00 68€452,00 68€452,00 0,00P18V00000253
48029483321 0,00 15€568,00 15€568,00 0,00
48111198321 9€276,00 73€057,00 63€781,00 0,00P13V00000120
48111198321 0,00 514€598,00 514€598,00 0,00P18V00000003
48111198321 0,00 5€346,00 5€346,00 0,00
48168017321 0,00 145€200,00 145€200,00 0,00P17V00000236
48265985321 0,00 24€025,00 24€025,00 0,00
48269964321 0,00 10€304,70 10€304,70 0,00
48288861321 0,00 7€345,00 7€345,00 0,00
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48292290321 0,00 343€858,00 344€342,00 484,00
48293717321 0,00 96€871,00 96€871,00 0,00
48304867321 0,00 226€650,00 256€650,00 30€000,00
48391301321 0,00 2€786€834,00 2€786€834,00 0,00
48535176321 0,00 1€188,00 1€188,00 0,00
48589241321 0,00 36€300,00 36€300,00 0,00
48600148321 0,00 76€978,00 76€978,00 0,00
49031023321 0,00 480€000,00 520€000,00 40€000,00P17V00000006
49031023321 0,00 11€200,00 11€200,00 0,00
49066391321 0,00 72€200,00 72€200,00 0,00
49067141321 0,00 81€230,00 81€230,00 0,00P18V00000523
49067141321 13€000,00 148€974,00 135€974,00 0,00
49068989321 0,00 52€570,00 52€570,00 0,00P18V00000372
49068989321 0,00 26€000,00 26€000,00 0,00
49071491321 0,00 36€300,00 36€300,00 0,00
49097652321 29€641,00 141€856,00 112€215,00 0,00
49098934321 0,00 35€580,10 35€580,10 0,00
49099451321 70€355,00 15€134,00 113€631,00 168€852,00
49116738321 0,00 58€500,00 67€500,00 9€000,00
49117629321 0,00 685€614,00 685€614,00 0,00
49117751321 0,00 12€033,00 12€033,00 0,00
49277600321 0,00 14€641,00 14€641,00 0,00
49437381321 0,00 7€875,00 7€875,00 0,00
49551655321 7€018,00 82€733,75 80€797,75 5€082,00
49613791321 0,00 31€195,00 31€195,00 0,00
49618571321 0,00 260€150,00 260€150,00 0,00
49622005321 0,00 25€000,00 25€000,00 0,00P18V00000521
49622005321 0,00 75€000,00 75€000,00 0,00
49622897321 0,00 3€630,00 3€630,00 0,00
49684370321 0,00 1€779,00 1€779,00 0,00
49810146321 0,00 5€786,00 5€786,00 0,00
49888366321 0,00 5€000,00 5€000,00 0,00
49889397321 0,00 36€000,00 36€000,00 0,00
49889508321 0,00 4€500,00 4€500,00 0,00
49890581321 0,00 4€485,00 8€970,00 4€485,00
49893165321 0,00 10€000,00 10€000,00 0,00
49903209321 0,00 15€893,87 15€893,87 0,00
49903667321 0,00 12€000,00 12€000,00 0,00
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49973053321 0,00 22€525,00 22€525,00 0,00
60126361321 0,00 6€500,00 6€500,00 0,00
60193336321 0,00 239€580,00 239€580,00 0,00P18V00000458
60193336321 18€885,10 295€881,04 301€715,52 24€719,58
60258047321 0,00 10€000,00 10€000,00 0,00
60268263321 0,00 14€834,00 14€834,00 0,00
60268395321 0,00 42€000,00 42€000,00 0,00
60276258321 15€557,00 50€735,00 39€634,00 4€456,00
60280344321 0,00 1€871€845,80 1€871€845,80 0,00P16V00000103
60280344321 0,00 11€779,35 11€779,35 0,00
60317701321 0,00 282€320,00 282€320,00 0,00
60445831321 0,00 2€980,00 2€980,00 0,00
60457937321 0,00 197,00 197,00 0,00
60498005321 0,00 16€686,00 16€686,00 0,00
60713666321 0,00 68€283,00 68€283,00 0,00P18V00000454
60713666321 0,00 30€825,00 30€825,00 0,00
60733209321 0,00 5€382,00 5€382,00 0,00
60838744321 0,00 2€477€370,79 2€477€370,79 0,00P16V00000134
60838744321 0,00 1€490€048,92 1€490€048,92 0,00P16V00000173
60838744321 31€359,49 31€359,49 0,00 0,00P17V00000052
60838744321 0,00 24€820€470,04 29€131€459,07 4€310€989,03P17V00000063
60838744321 0,00 15€730,00 15€730,00 0,00
61060631321 0,00 70€180,00 70€180,00 0,00P18V00000452
61060631321 0,00 78€650,00 78€650,00 0,00P18V00000467
61060631321 0,00 215€371,08 215€371,08 0,00
61061409321 0,00 2€848,00 3€386,00 538,00
61246247321 0,00 516€381,00 516€381,00 0,00P18V00000019
61246344321 0,00 15€930,00 15€930,00 0,00
61249157321 11,75 11,75 0,00 0,00
61251186321 0,00 34€400,00 34€400,00 0,00
61330124321 0,00 2€530,00 2€530,00 0,00
61331341321 0,00 20€000,00 20€000,00 0,00
61332577321 5€989,00 80€291,00 74€302,00 0,00
61333972321 0,00 2€015,00 2€015,00 0,00
61365424321 0,00 8€000,00 8€000,00 0,00
61459445321 0,00 1€953,50 1€953,50 0,00
61487937321 87€120,00 87€120,00 0,00 0,00
61498483321 0,00 0,00 73€823,33 73€823,33P18V00000466
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61499625321 0,00 73€229,20 73€229,20 0,00
61501484321 0,00 67€859,51 67€859,51 0,00P17V00000055
61501484321 0,00 84€747,76 84€747,76 0,00
61535231321 0,00 118€648,24 118€648,24 0,00P18V00000091
61535231321 0,00 1€324€587,00 1€324€587,00 0,00P18V00000238
61535231321 0,00 489€962,88 538€235,59 48€272,71
61561525321 0,00 915,00 915,00 0,00
61561851321 0,00 81€423,00 81€423,00 0,00
61562394321 0,00 5€340,00 5€340,00 0,00
61563536321 0,00 174€000,00 174€000,00 0,00
61563927321 0,00 3€700,00 3€700,00 0,00
62228773321 0,00 31€228,89 31€228,89 0,00
62230379321 1€198,00 1€198,00 0,00 0,00
62230425321 0,00 16€600,00 16€600,00 0,00
62240935321 116€451,49 1€905€588,82 1€921€018,69 131€881,36
62241249321 0,00 28€311,00 28€311,00 0,00
62244256321 0,00 118€580,00 118€580,00 0,00
62302701321 0,00 2€081,00 2€081,00 0,00
62415441321 0,00 61€365,00 61€365,00 0,00P18V00000460
62418394321 0,00 3€266€451,00 3€266€451,00 0,00P17V00000243
62582771321 0,00 10€910,00 10€910,00 0,00
62587811321 0,00 300,00 300,00 0,00
62587978321 208€606,07 1€280€221,42 1€071€615,35 0,00
62587978321 0,00 113€525,83 113€525,83 0,00P18V00000477
62690094321 0,00 4€440,00 4€440,00 0,00
62740971321 0,00 153€847,00 153€847,00 0,00
62751387321 0,00 36€000,00 36€000,00 0,00
62780051321 0,00 2€759,00 2€759,00 0,00
62782215321 0,00 7€502,00 7€502,00 0,00
62783815321 0,00 1€815,00 1€815,00 0,00
62785796321 0,00 5€760,00 5€760,00 0,00
62930460321 0,00 5€000,00 5€000,00 0,00
62932632321 0,00 17€399,00 17€399,00 0,00
63077639321 0,00 6€151,00 6€151,00 0,00
63078236321 0,00 30€250,00 30€250,00 0,00P14V00000039
63078236321 0,00 24€200,00 24€200,00 0,00P14V00000040
63078236321 0,00 18€150,00 18€150,00 0,00P14V00000041
63078236321 0,00 18€150,00 18€150,00 0,00P14V00000042
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63078236321 0,00 18€150,00 18€150,00 0,00P14V00000043
63078236321 0,00 181€500,00 181€500,00 0,00
63113074321 0,00 99€137,80 99€137,80 0,00
63145065321 0,00 21€757,60 22€792,60 1€035,00
63219085321 0,00 16€940,00 16€940,00 0,00
63431106321 0,00 800,00 800,00 0,00
63520109321 0,00 36€300,00 36€300,00 0,00
63743299321 0,00 57€112,00 57€112,00 0,00
63785064321 0,00 64€090,92 75€281,16 11€190,24
63791315321 0,00 28€500,00 28€500,00 0,00
63791960321 0,00 83€530,00 83€530,00 0,00
63839997321 4€114,00 47€495,00 43€381,00 0,00
63987121321 0,00 21€780,00 21€780,00 0,00
64002802321 0,00 4€840,00 4€840,00 0,00
64004031321 0,00 74€750,00 74€750,00 0,00
64005631321 12€740,00 213€625,00 200€885,00 0,00
64050319321 0,00 223€608,00 223€608,00 0,00
64050882321 0,00 -3€307€664,72 -3€307€664,72 0,00
64051056321 57€475,00 108€335,00 50€860,00 0,00P17V00000313
64051056321 48€400,00 425€860,00 377€460,00 0,00
64051668321 0,00 97€828,50 97€828,50 0,00P18V00000258
64051668321 0,00 137€679,25 137€679,25 0,00
64052257321 0,00 592€130,00 592€130,00 0,00P17V00000065
64052257321 159€123,00 2€915€063,00 2€913€804,00 157€864,00
64052257321 0,00 95€687,00 95€687,00 0,00P18V00000406
64052257321 0,00 505€671,00 505€671,00 0,00P17V00000265
64052257321 0,00 599€332,00 599€332,00 0,00P17V00000171
64052257321 0,00 787€493,00 787€493,00 0,00P17V00000204
64448592321 0,00 2€690,00 2€690,00 0,00
64574822321 0,00 5€829,80 5€829,80 0,00
64618358321 0,00 1€000,00 1€000,00 0,00
64619761321 0,00 10€766,00 10€766,00 0,00
64651959321 0,00 46€770,00 46€770,00 0,00
64651959321 0,00 120€043,00 120€043,00 0,00P18V00000076
64651959321 0,00 882€090,00 882€090,00 0,00P18V00000200
64652882321 0,00 31€000,00 31€000,00 0,00
64657001321 0,00 22€050,00 22€050,00 0,00
64675785321 39€813,00 542€231,00 508€809,00 6€391,00
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64676081321 0,00 53€250,00 53€250,00 0,00
64676307321 0,00 107€260,00 107€260,00 0,00
64678865321 0,00 495€297,56 495€297,56 0,00
64679454321 10€624,00 115€283,00 109€753,00 5€094,00
64706605321 0,00 11€850,00 11€850,00 0,00
64942503321 0,00 3€436,40 3€436,40 0,00
65022491321 0,00 47€103,00 47€103,00 0,00
65082133321 0,00 22€800,00 22€800,00 0,00
65100352321 0,00 2€999,78 2€999,78 0,00
65614194321 0,00 201€538,00 201€538,00 0,00P18V00000375
65614194321 24€679,00 1€541€025,00 1€537€979,00 21€633,00
65616197321 0,00 18€000,00 18€000,00 0,00
65616642321 0,00 14€388,00 14€388,00 0,00
65617461321 0,00 9€577,00 9€577,00 0,00
65657535321 0,00 13€026,00 13€026,00 0,00
66106206321 0,00 4€943,00 4€943,00 0,00
66107776321 0,00 26€000,00 26€000,00 0,00
66201624321 0,00 1€850€090,00 2€018€280,00 168€190,00P14V00000030
66201624321 168€190,00 168€190,00 0,00 0,00
66307546321 0,00 339€769,00 339€769,00 0,00
66353114321 0,00 8€100,00 8€100,00 0,00
66631131321 7€000,00 36€275,00 29€275,00 0,00
66631777321 0,00 4€840,00 4€840,00 0,00
66846927321 0,00 20€000,00 20€000,00 0,00
67220584321 0,00 51€153,00 55€753,00 4€600,00
67220681321 0,00 6€292,00 6€292,00 0,00
67221360321 0,00 2€600,00 2€600,00 0,00
67222293321 0,00 57€959,00 57€959,00 0,00
67224121321 0,00 800,00 800,00 0,00
67224288321 0,00 4€721,00 4€721,00 0,00
67225497321 0,00 14€500,00 14€500,00 0,00
67777112321 0,00 10€000,00 10€000,00 0,00
67996736321 0,00 21€690,94 21€690,94 0,00
68247699321 0,00 44€614,00 44€614,00 0,00
68374402321 0,00 306€000,00 306€000,00 0,00
68407700321 0,00 116€160,00 116€160,00 0,00P18V00000384
68407700321 0,00 16€580,00 75€870,00 59€290,00
68431929321 0,00 38€651,00 38€651,00 0,00
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68954221321 0,00 8€000,00 8€000,00 0,00
68975651321 0,00 50€070,00 50€070,00 0,00
68977549321 0,00 45€980,00 45€980,00 0,00
68977913321 0,00 150,00 150,00 0,00
68980485321 0,00 2€420,00 2€420,00 0,00
69071616321 0,00 394,00 394,00 0,00
69250383321 0,00 8€709,00 8€709,00 0,00
69288895321 0,00 83€372,00 83€372,00 0,00
69288950321 0,00 70€611,00 70€611,00 0,00
69288992321 0,00 287€090,65 287€090,65 0,00
69288992321 0,00 102€184,50 102€184,50 0,00P18V00000260
69288992321 0,00 140€239,00 140€239,00 0,00P18V00000070
69288992321 0,00 102€051,40 102€051,40 0,00P18V00000037
69298521321 0,00 70€180,00 70€180,00 0,00
69316171321 0,00 9€000,00 9€000,00 0,00
69408718321 0,00 9€848,00 9€848,00 0,00
69410194321 0,00 36€000,00 36€000,00 0,00
69410305321 0,00 15€360,00 15€360,00 0,00
69898588321 0,00 750,00 750,00 0,00
69900574321 0,00 4€513,00 4€513,00 0,00
70440263321 0,00 1€990,00 1€990,00 0,00
70571732321 0,00 11€550,00 11€550,00 0,00
70581240321 0,00 8€766,00 8€766,00 0,00
70581274321 0,00 45€360,00 45€360,00 0,00
70582190321 0,00 4€687,10 4€687,10 0,00
70672245321 0,00 40€390,00 40€390,00 0,00
70828181321 0,00 1€870,00 1€870,00 0,00
70886300321 0,00 10€487,07 10€487,07 0,00
70889988321 0,00 1€452,00 4€997,30 3€545,30
70890005321 0,00 21€000,00 21€000,00 0,00
70890293321 0,00 209€492,00 233€512,00 24€020,00
70891168321 0,00 1€221,86 1€221,86 0,00
70892156321 0,00 39€214,17 39€214,17 0,00
70898219321 0,00 30€814,00 30€814,00 0,00
70941734321 0,00 18€000,00 27€000,00 9€000,00
70949565321 0,00 118€000,00 118€000,00 0,00
70972478321 0,00 72€974,00 72€974,00 0,00
70994226321 0,00 45€376,33 45€376,33 0,00
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70994234321 1€999,37 68€599,64 66€600,27 0,00
71009361321 0,00 6€534,00 6€534,00 0,00
71128557321 0,00 7€000,00 7€000,00 0,00
71176209321 0,00 19€583,00 19€583,00 0,00
71185194321 0,00 8€524,00 8€524,00 0,00
71236040321 0,00 18€000,00 18€000,00 0,00
71239391321 0,00 338,00 338,00 0,00
71340882321 0,00 18€000,00 18€000,00 0,00
71681302321 0,00 11€301,40 11€301,40 0,00
71692941321 0,00 2€900,00 2€900,00 0,00
71692983321 0,00 292€484,56 292€484,56 0,00P17V00000279
71692983321 0,00 98€915,00 98€915,00 0,00P18V00000393
71692983321 0,00 297€724,00 297€724,00 0,00
71836519321 0,00 1€902€729,00 1€902€729,00 0,00
72082151321 0,00 700,00 700,00 0,00
72594543321 6€600,00 11€145,00 4€545,00 0,00
72594853321 0,00 180€000,00 180€000,00 0,00P18V00000453
72594853321 0,00 83€500,00 83€500,00 0,00
72594926321 0,00 73€681,00 73€681,00 0,00
72644044321 0,00 15€750,00 15€750,00 0,00
72662646321 0,00 61€596,00 61€596,00 0,00P18V00000044
72672315321 0,00 20€122,00 20€122,00 0,00
72674491321 0,00 79€502,00 79€502,00 0,00P18V00000445
72680831321 19€034,00 383€492,00 364€458,00 0,00
72699728321 0,00 832€708,00 832€708,00 0,00
72725231321 0,00 174€855,00 184€355,00 9€500,00
72743492321 0,00 9€000,00 9€000,00 0,00
72743573321 0,00 8€320,00 8€320,00 0,00
72743735321 0,00 19€912,00 19€912,00 0,00
72743891321 0,00 4€800,00 4€800,00 0,00
72743972321 0,00 9€000,00 9€000,00 0,00
72744057321 0,00 9€000,00 9€000,00 0,00
72744138321 0,00 6€932,77 6€932,77 0,00
72744286321 0,00 9€000,00 9€000,00 0,00
72744367321 0,00 6€000,00 6€000,00 0,00
72744529321 0,00 17€200,00 17€200,00 0,00
72751762321 0,00 2€643€339,63 2€643€339,63 0,00P18V00000148
72848880321 0,00 21€175,00 21€175,00 0,00
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72850647321 0,00 48€747,00 48€747,00 0,00
73744743321 0,00 25€600,00 25€600,00 0,00
73773891321 0,00 59€532,00 59€532,00 0,00
73823520321 0,00 50€641,00 50€641,00 0,00
74110802321 0,00 10€000,00 10€000,00 0,00
74152831321 0,00 93€840,00 93€840,00 0,00P18V00000080
74152831321 0,00 14€260,00 26€565,00 12€305,00
74372246321 0,00 35€574,00 35€574,00 0,00
74404806321 0,00 23€000,00 23€000,00 0,00
74502441321 12€950,00 204€121,00 191€171,00 0,00
74564439321 0,00 129€268,00 129€268,00 0,00
74605330321 0,00 15€600,00 15€600,00 0,00
74677772321 9€680,00 33€880,00 24€200,00 0,00
74737104321 0,00 71€756,00 71€756,00 0,00P18V00000465
74737104321 0,00 16€040,00 16€040,00 0,00
74875981321 0,00 2€500,00 2€500,00 0,00
74979116321 0,00 62€315,00 62€315,00 0,00
75032333321 0,00 894,00 894,00 0,00
75041383321 0,00 18€600,00 18€600,00 0,00
75107350321 0,00 10€800,00 10€800,00 0,00
75129051321 0,00 2€205,00 2€205,00 0,00
75344131321 0,00 6€534,00 6€534,00 0,00
75350891321 0,00 5€000,00 5€000,00 0,00
75414422321 0,00 1€500,00 1€500,00 0,00
75608103321 0,00 18€224,00 18€224,00 0,00
75636972321 0,00 460,00 460,00 0,00
75646455321 0,00 12€250,00 12€250,00 0,00
76210260321 0,00 8€000,00 8€000,00 0,00
76267334321 0,00 13€440,00 13€440,00 0,00
76318338321 0,00 28€441,00 28€441,00 0,00
76435075321 0,00 248€700,00 248€700,00 0,00
76601692321 0,00 0,00 5€000,00 5€000,00
86593315321 0,00 343€580,00 343€580,00 0,00
86683012321 0,00 237€726,00 237€726,00 0,00
86716883321 0,00 2€500,00 2€500,00 0,00
86717502321 0,00 8€318,00 8€318,00 0,00
86717596321 0,00 29€300,00 29€300,00 0,00
86717758321 0,00 39€150,00 39€150,00 0,00
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86718002321 0,00 107€520,60 107€520,60 0,00P18V00000137
86718002321 12€390,00 194€624,70 182€234,70 0,00
86718002321 0,00 120€370,80 120€370,80 0,00P18V00000050
86738747321 0,00 2€450,00 2€450,00 0,00
86748874321 0,00 14€400,00 14€400,00 0,00
86749005321 0,00 11€875,00 11€875,00 0,00
86775189321 22€400,00 90€400,00 68€000,00 0,00
86775812321 0,00 63€179,00 63€179,00 0,00
86791737321 0,00 12€004,00 12€004,00 0,00
86828878321 0,00 62€920,00 62€920,00 0,00P18V00000451
86828878321 0,00 24€200,00 24€200,00 0,00
86829459321 4€500,00 65€300,00 60€800,00 0,00
86830465321 0,00 307€443,00 307€443,00 0,00
86867865321 0,00 30€250,00 30€250,00 0,00
86871625321 0,00 54€440,00 59€159,00 4€719,00
86888838321 0,00 91€150,00 91€150,00 0,00P17V00000124
86888838321 0,00 18€000,00 18€000,00 0,00
86974289321 0,00 28€435,00 28€435,00 0,00P16V00000006
86974289321 0,00 33€795,30 33€795,30 0,00
87035634321 0,00 6€599,00 6€599,00 0,00P18V00000078
87361337321 0,00 62€315,00 62€315,00 0,00
87513293321 0,00 2€500,00 2€500,00 0,00
87574756321 0,00 7€865,00 7€865,00 0,00
87607328321 0,00 14€630,00 14€630,00 0,00
87749408321 0,00 1€680,00 1€680,00 0,00
87820641321 0,00 203€638,00 203€638,00 0,00
87972778321 0,00 4€925,00 4€925,00 0,00
88044831321 0,00 46€000,00 46€000,00 0,00P18V00000142
88044831321 0,00 33€000,00 33€000,00 0,00
88294889321 0,00 5€748,00 5€748,00 0,00
88394531321 0,00 5€100,00 5€100,00 0,00
88510441321 0,00 3€360,00 3€360,00 0,00
88817130321 0,00 35€050,00 35€050,00 0,00
AU321 0,00 2€048,41 2€048,41 0,00
DE321 0,00 9€588,00 9€588,00 0,00
IE321 0,00 0,00 5€244,14 5€244,14
111324 13€764€575,89 13€767€734,31 13€706€657,11 13€703€498,69
2701006634434409 0,00 693€593,60 693€593,60 0,00
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2545708034534504 0,00 95€010,45 95€010,45 0,00
6224093534534509 0,00 65€821€399,58 65€821€399,58 0,00
7089215634534509 0,00 122€876,76 122€876,76 0,00
6600222234634603 0,00 5€925€242,95 5€925€242,95 0,00
6600222234634604 0,00 30€492,00 30€492,00 0,00
7249699134634604 0,00 2€498€172,00 2€498€172,00 0,00
0000694734634609 0,00 49€281€699,94 49€281€699,94 0,00
0000706434634609 0,00 159€816,00 159€816,00 0,00
0002367134634609 0,00 584€000,00 584€000,00 0,00
0055102334634609 0,00 12€396€182,15 12€396€182,15 0,00
7085650834634609 0,00 580€000,00 580€000,00 0,00
7089215634634609 0,00 250€000,00 250€000,00 0,00
7249699134634609 0,00 6€006€691,00 6€006€691,00 0,00
00078867348 0,00 1€599€435,02 1€599€435,02 0,00
70892156348 0,00 2€227€800,00 2€227€800,00 0,00
0007886734934909 0,00 16€215€630,41 16€215€630,41 0,00
0007892134934909 0,00 15€687€000,00 15€687€000,00 0,00
0067369234934909 0,00 15€064€790,00 15€064€790,00 0,00
4727424734934909 0,00 1€360€000,00 1€360€000,00 0,00
4727474334934909 0,00 9€478€697,52 9€478€697,52 0,00
4727476034934909 0,00 835€724,00 835€724,00 0,00
4988854434934909 0,00 3€709€247,04 3€709€247,04 0,00
6467945434934909 0,00 18€000€000,00 18€000€000,00 0,00
7094956534934909 0,00 5€460€599,20 5€460€599,20 0,00
7123586834934909 0,00 21€280€000,00 21€280€000,00 0,00
7274349234934909 0,00 3€464€984,13 3€464€984,13 0,00
7274357334934909 0,00 5€093€643,00 5€093€643,00 0,00
7274373534934909 0,00 6€070€355,17 6€070€355,17 0,00
7274381634934909 0,00 6€629€621,62 6€629€621,62 0,00
7274389134934909 0,00 5€461€059,06 5€461€059,06 0,00
7274397234934909 0,00 7€012€106,98 7€012€106,98 0,00
7274405734934909 0,00 7€469€543,21 7€469€543,21 0,00
7274412034934909 0,00 2€389€441,20 2€389€441,20 0,00
7274413834934909 0,00 1€902€000,00 1€902€000,00 0,00
7274420134934909 0,00 2€642€530,00 2€642€530,00 0,00
7274428634934909 0,00 3€533€866,00 3€533€866,00 0,00
7274436734934909 0,00 5€185€859,02 5€185€859,02 0,00
7274444834934909 0,00 9€050€587,16 9€050€587,16 0,00
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7274452934934909 0,00 8€816€713,23 8€816€713,23 0,00
7510735034934909 0,00 22€225€580,00 22€225€580,00 0,00
0052441737337301 0,00 200€000,00 0,00 200€000,00
0008328337337302 10€000,00 10€000,00 10€000,00 10€000,00
0042606737337302 216€100,00 264€000,00 216€100,00 264€000,00
0043352737337302 5€000,00 5€000,00 5€000,00 5€000,00
0052441737337302 660€000,00 857€000,00 660€000,00 857€000,00
0052707637337302 70€000,00 80€000,00 70€000,00 80€000,00
0055447237337302 192€000,00 380€000,00 192€000,00 380€000,00
0067355237337302 10€000,00 10€000,00 10€000,00 10€000,00
0126104537337302 60€000,00 298€000,00 60€000,00 298€000,00
0220669237337302 15€000,00 16€000,00 15€000,00 16€000,00
0364397237337302 0,00 10€000,00 0,00 10€000,00
0380604937337302 0,00 10€000,00 0,00 10€000,00
0388590937337302 5€000,00 5€000,00 5€000,00 5€000,00
0432410237337302 17€000,00 30€000,00 17€000,00 30€000,00
0453632137337302 0,00 10€000,00 0,00 10€000,00
0460890937337302 70€000,00 92€000,00 70€000,00 92€000,00
0462181637337302 0,00 15€000,00 0,00 15€000,00
0480721937337302 70€000,00 147€000,00 70€000,00 147€000,00
0484010137337302 30€000,00 33€000,00 30€000,00 33€000,00
0518663337337302 90€000,00 100€000,00 90€000,00 100€000,00
0536082037337302 30€000,00 0,00 30€000,00 0,00
0553591337337302 4€000,00 0,00 4€000,00 0,00
0553732137337302 60€000,00 66€000,00 60€000,00 66€000,00
0602552837337302 0,00 20€000,00 0,00 20€000,00
0647960037337302 0,00 174€000,00 0,00 174€000,00
0668222737337302 0,00 20€000,00 0,00 20€000,00
11137337302 109€000,00 182€000,00 109€000,00 182€000,00
1486639137337302 98€000,00 129€000,00 98€000,00 129€000,00
1486650137337302 259€200,00 0,00 259€200,00 0,00
1486815637337302 50€000,00 50€000,00 50€000,00 50€000,00
1838218537337302 50€000,00 60€000,00 50€000,00 60€000,00
1838539737337302 32€000,00 49€000,00 32€000,00 49€000,00
1838553237337302 40€000,00 98€000,00 40€000,00 98€000,00
2261198337337302 200€000,00 250€000,00 200€000,00 250€000,00
2266892637337302 35€000,00 45€000,00 35€000,00 45€000,00
2272426537337302 35€000,00 52€000,00 35€000,00 52€000,00
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2272724837337302 0,00 25€000,00 0,00 25€000,00
2272892937337302 15€000,00 20€000,00 15€000,00 20€000,00
2273187337337302 5€000,00 6€000,00 5€000,00 6€000,00
2273423637337302 0,00 20€000,00 0,00 20€000,00
2275749037337302 25€000,00 30€000,00 25€000,00 30€000,00
2276019937337302 20€000,00 20€000,00 20€000,00 20€000,00
2276121737337302 60€000,00 130€000,00 60€000,00 130€000,00
2277054237337302 10€000,00 15€000,00 10€000,00 15€000,00
2281643737337302 15€000,00 20€000,00 15€000,00 20€000,00
2285683837337302 92€000,00 117€000,00 92€000,00 117€000,00
2287700237337302 20€000,00 22€000,00 20€000,00 22€000,00
2289143937337302 45€000,00 67€000,00 45€000,00 67€000,00
2289384937337302 250€000,00 325€000,00 250€000,00 325€000,00
2428666437337302 0,00 10€000,00 0,00 10€000,00
2542101837337302 10€000,00 23€000,00 10€000,00 23€000,00
2545362937337302 0,00 28€000,00 0,00 28€000,00
2549740537337302 50€000,00 50€000,00 50€000,00 50€000,00
2617069837337302 25€000,00 28€000,00 25€000,00 28€000,00
2651868637337302 50€000,00 55€000,00 50€000,00 55€000,00
2651908937337302 30€000,00 27€000,00 30€000,00 27€000,00
2654919137337302 404€500,00 430€000,00 404€500,00 430€000,00
2657158737337302 3€000,00 0,00 3€000,00 0,00
2657882437337302 10€000,00 10€000,00 10€000,00 10€000,00
2659071937337302 656€000,00 470€000,00 656€000,00 470€000,00
2659205337337302 33€500,00 37€000,00 33€500,00 37€000,00
2663028137337302 10€000,00 11€000,00 10€000,00 11€000,00
2663593337337302 0,00 54€000,00 0,00 54€000,00
2663845237337302 72€000,00 92€000,00 72€000,00 92€000,00
2664866137337302 124€000,00 249€000,00 124€000,00 249€000,00
2666764937337302 46€500,00 115€000,00 46€500,00 115€000,00
2667474237337302 20€000,00 22€000,00 20€000,00 22€000,00
2705749637337302 20€000,00 22€000,00 20€000,00 22€000,00
2705927837337302 35€000,00 60€000,00 35€000,00 60€000,00
2705944837337302 16€000,00 20€000,00 16€000,00 20€000,00
2716305937337302 12€500,00 12€500,00 12€500,00 12€500,00
2855973837337302 96€000,00 75€000,00 96€000,00 75€000,00
2871754637337302 750€000,00 700€000,00 750€000,00 700€000,00
2873119137337302 35€000,00 94€000,00 35€000,00 94€000,00
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2874434937337302 0,00 102€000,00 0,00 102€000,00
4022973437337302 60€000,00 66€000,00 60€000,00 66€000,00
4422481837337302 280€000,00 380€000,00 280€000,00 380€000,00
4422658637337302 249€000,00 288€000,00 249€000,00 288€000,00
4671716137337302 50€000,00 62€000,00 50€000,00 62€000,00
4671740437337302 200€000,00 40€000,00 200€000,00 40€000,00
4671775737337302 21€000,00 23€000,00 21€000,00 23€000,00
4679769637337302 50€000,00 80€000,00 50€000,00 80€000,00
4679777737337302 140€000,00 195€000,00 140€000,00 195€000,00
4679783137337302 30€000,00 50€000,00 30€000,00 50€000,00
4727465437337302 200€000,00 200€000,00 200€000,00 200€000,00
4761065437337302 65€000,00 90€000,00 65€000,00 90€000,00
4906714137337302 500€000,00 500€000,00 500€000,00 500€000,00
4988836637337302 450€000,00 3€499€000,00 450€000,00 3€499€000,00
4988842137337302 55€000,00 60€000,00 55€000,00 60€000,00
4990366737337302 20€000,00 0,00 20€000,00 0,00
6026937537337302 80€900,00 0,00 80€900,00 0,00
6223139137337302 10€000,00 0,00 10€000,00 0,00
6274097137337302 4€500€000,00 1€600€000,00 4€500€000,00 1€600€000,00
6293127037337302 30€000,00 45€000,00 30€000,00 45€000,00
6377871837337302 193€000,00 256€000,00 193€000,00 256€000,00
6378247237337302 50€000,00 95€000,00 50€000,00 95€000,00
6378291037337302 15€000,00 0,00 15€000,00 0,00
6378292837337302 13€000,00 0,00 13€000,00 0,00
6378299537337302 85€000,00 100€000,00 85€000,00 100€000,00
6467683837337302 12€000,00 15€000,00 12€000,00 15€000,00
6467697837337302 5€000,00 5€000,00 5€000,00 5€000,00
6470543937337302 17€000,00 0,00 17€000,00 0,00
6470700837337302 15€000,00 15€000,00 15€000,00 15€000,00
6470738537337302 100€000,00 100€000,00 100€000,00 100€000,00
6610201437337302 50€000,00 80€000,00 50€000,00 80€000,00
6610248137337302 15€000,00 30€000,00 15€000,00 30€000,00
6610560937337302 730€000,00 1€110€000,00 730€000,00 1€110€000,00
6610574937337302 20€000,00 35€000,00 20€000,00 35€000,00
6611055637337302 7€000,00 7€000,00 7€000,00 7€000,00
6828977437337302 0,00 20€000,00 0,00 20€000,00
6829837437337302 10€500,00 16€000,00 10€500,00 16€000,00
6845542937337302 85€000,00 90€000,00 85€000,00 90€000,00
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6895412337337302 35€000,00 40€000,00 35€000,00 40€000,00
6895422137337302 0,00 49€000,00 0,00 49€000,00
6897455837337302 0,00 15€000,00 0,00 15€000,00
6897524437337302 199€760,00 160€000,00 199€760,00 160€000,00
6898320437337302 10€000,00 40€000,00 10€000,00 40€000,00
6929158637337302 5€000,00 6€000,00 5€000,00 6€000,00
6929217537337302 0,00 30€000,00 0,00 30€000,00
6929227237337302 100€000,00 172€000,00 100€000,00 172€000,00
6938760537337302 7€300€000,00 7€710€000,00 7€300€000,00 7€710€000,00
6941123937337302 60€000,00 56€000,00 60€000,00 56€000,00
6963753937337302 80€000,00 211€000,00 80€000,00 211€000,00
6989849937337302 10€000,00 0,00 10€000,00 0,00
6989858837337302 271€000,00 293€000,00 271€000,00 293€000,00
7010069137337302 88€000,00 152€000,00 88€000,00 152€000,00
7081813437337302 100€000,00 184€000,00 100€000,00 184€000,00
7082050337337302 15€000,00 25€000,00 15€000,00 25€000,00
7085335537337302 20€000,00 0,00 20€000,00 0,00
7094241237337302 0,00 68€000,00 0,00 68€000,00
7125073537337302 7€500,00 10€000,00 7€500,00 10€000,00
7206839637337302 108€000,00 143€500,00 108€000,00 143€500,00
7501421137337302 0,00 40€000,00 0,00 40€000,00
7085650837437401 580€000,00 580€000,00 31€356€000,00 31€356€000,00
0000694737437402 1€560€000,00 1€560€000,00 3€244€000,00 3€244€000,00
0000706437437402 0,00 159€816,00 159€816,00 0,00
0002072937437402 0,00 0,00 50€000,00 50€000,00
0002367137437402 584€000,00 584€000,00 100€000,00 100€000,00
0055102337437402 12€542€197,00 12€542€197,00 14€636€372,00 14€636€372,00
7085650837437402 0,00 0,00 194€290,33 194€290,33
7089215637437402 2€257€800,00 2€507€800,00 2€809€000,00 2€559€000,00
0016480137737709 0,00 1€159,00 1€159,00 0,00
0026123837737709 1€035€138,32 0,00 1€035€138,32 0,00
11137737709 5€467€651,94 14€684€639,07 13€342€004,47 6€810€286,54
2545830237737709 84€456,00 -84€456,00 0,00 0,00
2548862737737709 27€274,38 -27€274,38 -123€440,99 123€440,99
2578800137737709 1€783,47 -1€783,47 0,00 0,00
2871883637737709 47€295,00 -47€295,00 0,00 0,00
2901644437737709 0,00 15€000,00 15€000,00 0,00
4219492037737709 1€263,00 -1€263,00 0,00 0,00
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4524478237737709 860,00 -860,00 0,00 0,00
4909945137737709 70,00 -70,00 0,00 0,00
4990320937737709 37,45 -37,45 0,00 0,00
6293046037737709 0,00 7€865,00 7€865,00 0,00
7099423437737709 136,00 -136,00 -2€154,68 2€154,68
0042606737837809 7€500,00 0,00 0,00 7€500,00
0464660637837809 0,00 0,00 120€000,00 120€000,00
11137837809 1€878€292,94 8€499€809,77 8€785€450,75 2€163€933,92
1488140337837809 20€199,00 0,00 0,00 20€199,00
2279468937837809 0,00 71€837,00 71€837,00 0,00
2279469737837809 0,00 107€230,00 107€230,00 0,00
2279471937837809 0,00 109€630,00 109€630,00 0,00
2282724237837809 4,00 0,00 0,00 4,00
2482485237837809 0,00 0,00 45€080,00 45€080,00
2545731437837809 0,00 68€064,00 68€064,00 0,00
2549524137837809 0,00 28€807,00 28€807,00 0,00
2728941937837809 0,00 271€500,00 271€500,00 0,00
2729042537837809 0,00 54€564,00 54€564,00 0,00
2733907637837809 0,00 79€884,00 79€884,00 0,00
2871756237837809 7€770,00 0,00 -7€770,00 0,00
2874610437837809 0,00 36€576,00 36€576,00 0,00
4012562937837809 0,00 0,00 140€000,00 140€000,00
4134225937837809 0,00 0,00 5€000,00 5€000,00
4527295637837809 147€885,00 616€033,00 642€550,00 174€402,00
4671775737837809 0,00 0,00 1,00 1,00
4679475137837809 13€221,00 13€221,00 0,00 0,00
4911551137837809 12€606,00 0,00 0,00 12€606,00
6274388137837809 600€000,00 0,00 -600€000,00 0,00
6400563137837809 6€819,00 0,00 0,00 6€819,00
7058174637837809 12€306,00 0,00 0,00 12€306,00
7123586837837809 0,00 0,00 1,00 1,00
4767679538138101 165€380,00 0,00 55€127,00 110€253,00
11138338309 70,00 70,00 150,00 150,00
1838376938338309 7€481,00 7€481,00 7€668,00 7€668,00
4456401538438401 3€156€640,00 77€280,00 0,00 3€079€360,00
0055102338438409 0,00 0,00 6€562€620,04 6€562€620,04
7208004338438409 10€831€489,00 10€339€040,00 8€427€991,00 8€920€440,00
6600222238838803 0,00 6€016€595,29 6€016€595,29 0,00
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0002298538838804 17€957€962,41 10€685€706,13 0,00 28€643€668,54
0055102338838804 601€663,00 6€665€622,55 0,00 7€267€285,55
2701006638838804 408€794,40 285€179,00 408€794,40 285€179,00
0000694738838809 1€039€530,78 2€876€998,51 1€039€530,78 2€876€998,51
0002072938838809 0,00 50€000,00 0,00 50€000,00
0002367138838809 584€000,00 100€000,00 584€000,00 100€000,00
0055102338838809 12€378€432,15 14€497€501,53 12€378€432,15 14€497€501,53
6600222238838809 0,00 1€737€166,27 0,00 1€737€166,27
7085650838838809 580€000,00 31€550€290,33 580€000,00 31€550€290,33
7089215638838809 2€227€800,00 2€432€608,02 2€227€800,00 2€432€608,02
0008328338938909 10€000,00 10€000,00 10€000,00 10€000,00
0042606738938909 216€100,00 216€100,00 264€000,00 264€000,00
0043352738938909 5€000,00 5€000,00 5€000,00 5€000,00
0052441738938909 660€000,00 660€000,00 1€057€000,00 1€057€000,00
0052707638938909 70€000,00 70€000,00 80€000,00 80€000,00
0055447238938909 192€000,00 192€000,00 380€000,00 380€000,00
0067355238938909 10€000,00 10€000,00 10€000,00 10€000,00
0126104538938909 60€000,00 60€000,00 298€000,00 298€000,00
0220669238938909 15€000,00 15€000,00 16€000,00 16€000,00
0364397238938909 0,00 0,00 10€000,00 10€000,00
0380604938938909 0,00 0,00 10€000,00 10€000,00
0388590938938909 5€000,00 5€000,00 5€000,00 5€000,00
0432410238938909 17€000,00 17€000,00 30€000,00 30€000,00
0453632138938909 0,00 0,00 10€000,00 10€000,00
0460890938938909 70€000,00 70€000,00 92€000,00 92€000,00
0462181638938909 0,00 0,00 15€000,00 15€000,00
0480721938938909 70€000,00 70€000,00 147€000,00 147€000,00
0484010138938909 30€000,00 30€000,00 33€000,00 33€000,00
0518663338938909 90€000,00 90€000,00 100€000,00 100€000,00
0536082038938909 30€000,00 30€000,00 0,00 0,00
0553591338938909 4€000,00 4€000,00 0,00 0,00
0553732138938909 60€000,00 60€000,00 66€000,00 66€000,00
0602552838938909 0,00 0,00 20€000,00 20€000,00
0647960038938909 0,00 0,00 174€000,00 174€000,00
0668222738938909 0,00 0,00 20€000,00 20€000,00
11138938909 1€144€138,32 1€264€738,32 1€592€414,75 1€471€814,75
1486487838938909 124€796,00 124€796,00 128€643,00 128€643,00
1486639138938909 98€000,00 98€000,00 129€000,00 129€000,00
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1486650138938909 259€200,00 259€200,00 0,00 0,00
1486815638938909 50€000,00 50€000,00 50€000,00 50€000,00
1838218538938909 50€000,00 50€000,00 60€000,00 60€000,00
1838539738938909 32€000,00 32€000,00 49€000,00 49€000,00
1838553238938909 40€000,00 40€000,00 98€000,00 98€000,00
2261198338938909 200€000,00 200€000,00 250€000,00 250€000,00
2266892638938909 35€000,00 35€000,00 45€000,00 45€000,00
2272426538938909 35€000,00 35€000,00 52€000,00 52€000,00
2272724838938909 0,00 0,00 25€000,00 25€000,00
2272892938938909 15€000,00 15€000,00 20€000,00 20€000,00
2273187338938909 5€000,00 5€000,00 6€000,00 6€000,00
2273423638938909 0,00 0,00 20€000,00 20€000,00
2275749038938909 25€000,00 25€000,00 30€000,00 30€000,00
2276019938938909 20€000,00 20€000,00 20€000,00 20€000,00
2276121738938909 60€000,00 60€000,00 130€000,00 130€000,00
2277054238938909 10€000,00 10€000,00 15€000,00 15€000,00
2281643738938909 15€000,00 15€000,00 20€000,00 20€000,00
2285683838938909 92€000,00 92€000,00 117€000,00 117€000,00
2287700238938909 20€000,00 20€000,00 22€000,00 22€000,00
2289143938938909 45€000,00 45€000,00 67€000,00 67€000,00
2289384938938909 250€000,00 250€000,00 325€000,00 325€000,00
2428666438938909 0,00 0,00 10€000,00 10€000,00
2542101838938909 10€000,00 10€000,00 23€000,00 23€000,00
2545362938938909 0,00 0,00 28€000,00 28€000,00
2545830238938909 3€894€060,55 3€894€060,55 3€656€026,10 3€656€026,10
2549740538938909 50€000,00 50€000,00 50€000,00 50€000,00
2617069838938909 25€000,00 25€000,00 28€000,00 28€000,00
2651868638938909 50€000,00 50€000,00 55€000,00 55€000,00
2651908938938909 30€000,00 30€000,00 27€000,00 27€000,00
2654919138938909 404€500,00 369€780,00 395€280,00 430€000,00
2657158738938909 3€000,00 3€000,00 0,00 0,00
2657882438938909 10€000,00 10€000,00 10€000,00 10€000,00
2659071938938909 656€000,00 656€000,00 470€000,00 470€000,00
2659205338938909 33€500,00 33€500,00 37€000,00 37€000,00
2663028138938909 10€000,00 10€000,00 11€000,00 11€000,00
2663593338938909 0,00 0,00 54€000,00 54€000,00
2663845238938909 72€000,00 72€000,00 92€000,00 92€000,00
2664866138938909 124€000,00 124€000,00 249€000,00 249€000,00
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2666764938938909 46€500,00 46€500,00 115€000,00 115€000,00
2667474238938909 20€000,00 20€000,00 22€000,00 22€000,00
2705749638938909 20€000,00 20€000,00 22€000,00 22€000,00
2705927838938909 35€000,00 35€000,00 60€000,00 60€000,00
2705944838938909 16€000,00 16€000,00 20€000,00 20€000,00
2716305938938909 12€500,00 12€500,00 12€500,00 12€500,00
2723243338938909 900,00 900,00 0,00 0,00
2855973838938909 96€000,00 96€000,00 75€000,00 75€000,00
2871754638938909 750€000,00 750€000,00 700€000,00 700€000,00
2873119138938909 35€000,00 35€000,00 94€000,00 94€000,00
2874434938938909 0,00 0,00 102€000,00 102€000,00
4022973438938909 60€000,00 60€000,00 66€000,00 66€000,00
4422481838938909 280€000,00 280€000,00 380€000,00 380€000,00
4422658638938909 249€000,00 249€000,00 288€000,00 288€000,00
4671716138938909 50€000,00 50€000,00 62€000,00 62€000,00
4671740438938909 200€000,00 200€000,00 40€000,00 40€000,00
4671775738938909 21€000,00 21€000,00 23€000,00 23€000,00
4679769638938909 50€000,00 50€000,00 80€000,00 80€000,00
4679777738938909 140€000,00 140€000,00 195€000,00 195€000,00
4679783138938909 30€000,00 30€000,00 50€000,00 50€000,00
4727465438938909 200€000,00 200€000,00 200€000,00 200€000,00
4761065438938909 65€000,00 65€000,00 90€000,00 90€000,00
4906714138938909 500€000,00 500€000,00 500€000,00 500€000,00
4909945138938909 560€512,20 560€512,20 766€471,82 766€471,82
4988836638938909 450€000,00 450€000,00 3€499€000,00 3€499€000,00
4988842138938909 55€000,00 55€000,00 60€000,00 60€000,00
4990320938938909 119€290,00 119€290,00 126€420,00 126€420,00
4990366738938909 20€000,00 20€000,00 0,00 0,00
6026937538938909 80€900,00 80€900,00 0,00 0,00
6223139138938909 10€000,00 10€000,00 0,00 0,00
6274097138938909 4€500€000,00 4€500€000,00 1€600€000,00 1€600€000,00
6293127038938909 30€000,00 30€000,00 45€000,00 45€000,00
6377871838938909 193€000,00 193€000,00 256€000,00 256€000,00
6378247238938909 50€000,00 0,00 45€000,00 95€000,00
6378291038938909 15€000,00 15€000,00 0,00 0,00
6378292838938909 13€000,00 13€000,00 0,00 0,00
6378299538938909 85€000,00 85€000,00 100€000,00 100€000,00
6405088238938909 3€460€996,00 3€340€396,00 3€161€198,00 3€281€798,00
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6467683838938909 12€000,00 12€000,00 15€000,00 15€000,00
6467697838938909 5€000,00 5€000,00 5€000,00 5€000,00
6470543938938909 17€000,00 17€000,00 0,00 0,00
6470700838938909 15€000,00 15€000,00 15€000,00 15€000,00
6470738538938909 100€000,00 100€000,00 100€000,00 100€000,00
6610201438938909 50€000,00 50€000,00 80€000,00 80€000,00
6610248138938909 15€000,00 15€000,00 30€000,00 30€000,00
6610560938938909 730€000,00 730€000,00 1€110€000,00 1€110€000,00
6610574938938909 20€000,00 20€000,00 35€000,00 35€000,00
6611055638938909 7€000,00 7€000,00 7€000,00 7€000,00
6828977438938909 0,00 0,00 20€000,00 20€000,00
6829837438938909 10€500,00 10€500,00 16€000,00 16€000,00
6845542938938909 85€000,00 85€000,00 90€000,00 90€000,00
6895412338938909 35€000,00 35€000,00 40€000,00 40€000,00
6895422138938909 0,00 0,00 49€000,00 49€000,00
6897455838938909 0,00 0,00 15€000,00 15€000,00
6897524438938909 199€760,00 199€760,00 160€000,00 160€000,00
6898320438938909 10€000,00 10€000,00 40€000,00 40€000,00
6929158638938909 5€000,00 5€000,00 6€000,00 6€000,00
6929217538938909 0,00 0,00 30€000,00 30€000,00
6929227238938909 100€000,00 100€000,00 172€000,00 172€000,00
6938760538938909 7€300€000,00 7€300€000,00 7€710€000,00 7€710€000,00
6941123938938909 60€000,00 60€000,00 56€000,00 56€000,00
6963753938938909 80€000,00 80€000,00 211€000,00 211€000,00
6989849938938909 10€000,00 10€000,00 0,00 0,00
6989858838938909 271€000,00 271€000,00 293€000,00 293€000,00
7010069138938909 88€000,00 88€000,00 152€000,00 152€000,00
7081813438938909 100€000,00 100€000,00 184€000,00 184€000,00
7082050338938909 15€000,00 15€000,00 25€000,00 25€000,00
7085335538938909 20€000,00 20€000,00 0,00 0,00
7094241238938909 0,00 0,00 68€000,00 68€000,00
7125073538938909 7€500,00 7€500,00 10€000,00 10€000,00
7206839638938909 108€000,00 108€000,00 143€500,00 143€500,00
7501421138938909 0,00 0,00 40€000,00 40€000,00
0000694740340301 10€062€149,12 267€052,00 0,00 9€795€097,12
0000706440340301 1€883€274,24 155€048,00 0,00 1€728€226,24
0002047840340301 126€226,40 14€964,00 0,00 111€262,40
0002072940340301 1€423€193,48 21€168,00 50€000,00 1€452€025,48
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0002298540340301 8€766€491,03 174€780,00 0,00 8€591€711,03
0016480140340301 31€080€246,91 751€180,00 0,00 30€329€066,91
0052628240340301 46€566,00 1€008,00 0,00 45€558,00
2543937540340301 99€833,00 2€004,00 0,00 97€829,00
4760910940340301 168€288,00 9€276,00 0,00 159€012,00
6274097140340301 19€925,00 420,00 0,00 19€505,00
6600222240340301 9€166€935,40 225€744,00 1€737€166,27 10€678€357,67
6600300840340301 10€820€887,00 219€900,00 0,00 10€600€987,00
7085650840340301 7€825€978,99 198€163,00 31€356€000,00 38€983€815,99
7085678840340301 22€477€398,00 320€874,00 0,00 22€156€524,00
7089215640340301 23€893€805,23 383€730,00 0,00 23€510€075,23
0002072940340302 656€149,67 14€088,00 0,00 642€061,67
0016480140340302 17€064€640,14 337€045,00 0,00 16€727€595,14
6600222240340302 44€994€042,36 1€772€708,24 6€016€595,29 49€237€929,41
7508213640340302 503€031€829,56 6€958€018,00 0,00 496€073€811,56
DE40340302 2€987€829,05 165€037,28 0,00 2€822€791,77
US40340309 314€803,97 2€676,00 0,00 312€127,97
4531705445145101 14€755€438,14 39€522€388,39 24€766€950,25 0,00
US45145101 15€324€000,00 1€844€400,00 0,00 13€479€600,00
03643972455 2€862,00 0,00 0,00 2€862,00
05625661455 25€749,00 0,00 0,00 25€749,00
111455 41€004,00 10€500,00 2€355,00 32€859,00
28704011455 15€117,00 0,00 0,00 15€117,00
49067141455 3,00 0,00 0,00 3,00
62931270455 1€269,00 0,00 0,00 1€269,00
64651754455 6€042,00 0,00 0,00 6€042,00
68431562455 1€110,00 0,00 0,00 1€110,00
68975651455 9€405,00 0,00 0,00 9€405,00
72537957455 14€823,00 0,00 0,00 14€823,00
72541563455 9€717,00 0,00 0,00 9€717,00
76631516455 0,00 0,00 13€353,00 13€353,00
27916693465 2€000,00 0,00 0,00 2€000,00
0002298547247202 0,00 0,00 5€189€575,28 5€189€575,28
0055102347247202 0,00 0,00 622€443,56 622€443,56
0002298547247204 17€916€141,62 0,00 12€544€098,28 30€460€239,90
0055102347247204 6€755€492,37 0,00 4€881€981,90 11€637€474,27
2701006647247204 586€356,87 693€593,60 647€524,73 540€288,00
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Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou
činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Náklady / výnosy od počátku roku

c

Č. nákladu /
výnosu

Hlavní činnost
[05]

Hospodářská činnost
[06]d

Partner transakce

00041726502 2€178,00 0,00
00042722502 2€178,00 0,00
00261416502 5€302,00 0,00
03592880502 210,00 0,00
10403663502 35€240,00 0,00
111502 115€538,26 64,59
25447904502 1€600,00 0,00
25458302502 11€041€034,87 16€397,44
25464167502 2€400,00 0,00
27232433502 660,00 0,00
27275922502 1€800,00 0,00
28704011502 14€616,75 0,00
43186025502 3€600,00 0,00
47274760502 20€700,00 0,00
49067141502 12€255,80 0,00
49099451502 1€094€816,15 49€382,29
49903209502 331€491,32 1€500,00
62240935502 2€178,00 0,00
62740971502 153€847,00 0,00
64050882502 2€147€849,98 598€926,54
64679454502 57€673,00 0,00
70994234502 30€716,03 0,00
00014915511 18€150,00 0,00
00216275511 50€000,00 0,00
00526282511 122€514,59 0,00
01146068511 910,00 0,00
01442406511 84€438,64 0,00
01664077511 9€867,55 0,00
01723812511 7€555,00 0,00
01751255511 40€674,00 0,00
02200546511 57€150,00 0,00
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Náklady / výnosy od počátku roku

c

Č. nákladu /
výnosu

Hlavní činnost
[05]

Hospodářská činnost
[06]d

Partner transakce

03489264511 1€611€269,00 0,00
03607691511 1€730€994,00 0,00
03673073511 58€680,00 0,00
03899021511 9€075,00 0,00
03939588511 1€434€249,00 0,00
04075609511 109€626,00 432€059,86
04185188511 4€174,50 0,00
04437870511 683€130,00 0,00
04680286511 105€683,46 0,00
04829697511 0,00 50€623,00
04852958511 0,00 200€458,80
04908171511 6€938,14 0,00
05187681511 23€595,00 0,00
05563313511 0,00 86€913,00
05649404511 4€548€215,00 0,00
05806437511 5€000,00 0,00
05995183511 47€900,00 0,00
06403638511 2€407,70 0,00
06490468511 19€994,04 0,00
06659969511 2€025€893,81 0,00
06833896511 0,00 94€718,23
10411500511 805€931,00 0,00
10413791511 154€383,97 0,00
10413847511 6€715€305,00 0,00
10455787511 2€838,00 0,00
11442751511 70€870,91 0,00
11443103511 2€676€704,00 0,00
11444061511 2€300,00 0,00
12011428511 6€754,50 0,00
12758621511 1€140,00 0,00
12763764511 3€461,00 0,00
12770574511 0,00 6€000,00
13334751511 165€451,90 0,00
13337378511 19€776,00 0,00
13460862511 32€125,21 0,00
13902504511 20€970,00 0,00
14864878511 63€498,38 17€428,25
14880008511 54€389,50 0,00
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Náklady / výnosy od počátku roku

c

Č. nákladu /
výnosu

Hlavní činnost
[05]

Hospodářská činnost
[06]d

Partner transakce

15126293511 847,00 0,00
15129730511 46€072,00 0,00
15152511511 7€308,40 0,00
15659887511 911,13 0,00
15660095511 118€183,92 0,00
15662675511 0,00 16€525,50
15663191511 300,00 0,00
16422651511 45€847,00 0,00
16427599511 726,00 0,00
18380743511 250,00 0,00
22798391511 152€548,00 0,00
24304891511 2€238,50 0,00
24667838511 881€298,00 0,00
24806293511 1€286€319,94 0,00
25004492511 85€438,10 0,00
25004824511 336€985,00 0,00
25006754511 11€900,00 0,00
25013653511 137€139,00 0,00
25014455511 2€335€883,54 0,00
25018094511 743€602,59 0,00
25028324511 0,00 56€588,05
25031881511 51€543,00 0,00
25042238511 318€600,00 0,00
25042751511 13€841€645,36 0,00
25298828511 14€831,00 0,00
25404261511 47€432,00 0,00
25404377511 50€310,00 0,00
25411209511 203€860,80 16€984,35
25412825511 374€858,00 0,00
25429949511 6€090€515,33 0,00
25432141511 785€899,00 0,00
25441884511 70€180,00 0,00
25465252511 114€236,00 0,00
25473808511 5€552€927,00 0,00
25475819511 389€948,95 0,00
25476092511 193€419,00 0,00
25479458511 2€003,00 0,00
25487230511 6€646€050,77 0,00
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Náklady / výnosy od počátku roku

c

Č. nákladu /
výnosu

Hlavní činnost
[05]

Hospodářská činnost
[06]d

Partner transakce

25496590511 11€596,00 0,00
25499611511 106€480,00 0,00
25522884511 23€340,90 0,00
25655108511 4€211,00 0,00
25680595511 274€551,42 0,00
26033640511 15€681,60 0,00
26192128511 7€986,50 0,00
26444569511 81€540,00 0,00
27127010511 14€564,37 102€945,63
27179915511 16€217,00 0,00
27264386511 82€470,82 0,00
27296148511 159€512,45 0,00
27306372511 2€891,00 0,00
27312186511 2€189€558,73 155€511,21
27346471511 59€000,00 0,00
27357694511 1€185€132,00 0,00
27738795511 20€787,80 0,00
27818331511 5€174,00 0,00
27913309511 9€160,00 0,00
28665155511 262€260,60 0,00
28667379511 26€989,05 0,00
28680065511 20€016,00 0,00
28685326511 300€567,53 0,00
28687108511 197€999,63 796€574,86
28688503511 52€635,00 0,00
28701101511 838€185,13 0,00
28703995511 1€051€561,49 0,00
28704231511 108€965,34 0,00
28729951511 16€940,00 0,00
28741382511 11€035,00 0,00
28745035511 553€288,23 0,00
28748735511 1€440,00 0,00
28817613511 150€040,00 0,00
28968506511 30€598,40 0,00
29006546511 3€320,24 0,00
40188949511 17€300,00 0,00
40214079511 0,00 48€202,25
41326687511 266€383,70 0,00
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Náklady / výnosy od počátku roku

c

Č. nákladu /
výnosu

Hlavní činnost
[05]

Hospodářská činnost
[06]d

Partner transakce

41711831511 26€620,00 0,00
42194920511 3€955€610,92 0,00
42324254511 0,00 11€086,00
42481431511 1€088€415,82 0,00
43187269511 5€000,00 0,00
43187277511 11€435,00 0,00
43191673511 11€573,12 71€598,94
44564449511 9€717,51 0,00
44569564511 12€717,32 0,00
44797320511 19€553,65 0,00
45999171511 365€271,66 59€393,25
46047719511 180€749,00 0,00
46508147511 18€468,00 0,00
46708316511 52€825,00 0,00
46708766511 15€368,00 0,00
46711732511 66€779,90 0,00
47275545511 1€076,90 0,00
47286695511 34€929,00 0,00
47287926511 103€008,40 0,00
47307781511 359€444,00 0,00
47781483511 1€181€680,06 0,00
48029483511 76€155,00 0,00
48265985511 29€070,25 0,00
48269964511 10€304,70 0,00
49066391511 72€200,00 0,00
49068989511 22€264,00 0,00
49098934511 21€973,60 0,00
49099451511 6€629,84 1€766,42
49117629511 230€578,00 0,00
49117751511 13€924,68 0,00
60258047511 12€100,00 0,00
60268395511 42€000,00 0,00
60280344511 1€883€625,15 0,00
60838744511 15€730,00 0,00
61246247511 624€821,01 0,00
61251186511 34€400,00 0,00
61332577511 6€717,00 37€021,00
61333972511 2€015,00 0,00
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Náklady / výnosy od počátku roku

c

Č. nákladu /
výnosu

Hlavní činnost
[05]

Hospodářská činnost
[06]d

Partner transakce

61535231511 1€981€470,83 0,00
61562394511 6€461,40 0,00
61563927511 3€700,00 0,00
62228773511 13€157,54 0,00
62240935511 10€947,00 0,00
62241249511 0,00 31€478,95
62244256511 118€580,00 0,00
62780051511 2€759,00 0,00
62782215511 7€502,00 0,00
62783815511 1€815,00 0,00
63743299511 57€112,00 0,00
64004031511 71€500,00 0,00
64051668511 235€507,75 0,00
64052257511 2€247€925,76 0,00
64651959511 166€813,00 0,00
64675785511 76€815,00 72€012,00
64676307511 0,00 102€476,50
65614194511 2€941,00 0,00
65616642511 13€390,00 0,00
66106206511 4€328,93 0,00
67220584511 0,00 64€115,95
67222293511 57€959,00 0,00
67225497511 5€396,60 0,00
68374402511 306€000,00 0,00
68431929511 44€481,65 0,00
69288950511 545,00 0,00
69408718511 9€848,00 0,00
69900574511 0,00 5€189,95
70581240511 8€766,00 0,00
70581274511 54€885,60 0,00
70582190511 5€671,39 0,00
70672245511 1€195,00 0,00
71176209511 790,00 14€141,00
71692801511 300,00 0,00
71692983511 393€614,00 0,00
71836519511 259€055,00 0,00
72662646511 74€531,16 0,00
72672315511 24€347,62 0,00
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Náklady / výnosy od počátku roku

c

Č. nákladu /
výnosu

Hlavní činnost
[05]

Hospodářská činnost
[06]d

Partner transakce

72680831511 1€630,00 49€942,00
72725231511 2€000,00 0,00
73823520511 50€981,20 0,00
74502441511 33€690,00 58€282,00
74564439511 32€520,00 0,00
76318338511 28€441,00 0,00
86717596511 29€300,00 0,00
86718002511 358€076,30 44€429,30
86749005511 11€875,00 0,00
86829459511 60€800,00 0,00
86830465511 301€843,00 0,00
87035634511 6€599,00 0,00
87574756511 7€865,00 0,00
87607328511 17€702,30 0,00
87972778511 3€275,00 0,00
4906714151802 5€000,00 0,00
0000104051899 27€588,00 0,00
0002069951899 500,00 0,00
0002571251899 22€450,00 0,00
0002738351899 14€175,00 0,00
0002930151899 7€000,00 0,00
0007886751899 118€453,69 0,00
0007892151899 81€169,39 0,00
0008153151899 9€559,25 0,00
0017615051899 60€856,40 0,00
0020891451899 40€500,00 0,00
0021250451899 36€480,00 0,00
0026118151899 5€768,00 0,00
0026122051899 6€727,39 0,00
0026140851899 6€992,17 0,00
0027694451899 2€420,00 0,00
0042606751899 3€600,00 0,00
0052628251899 11€552,85 0,00
0053875251899 3€200,00 0,00
0053938451899 1€500,00 0,00
0055602551899 82,00 0,00
0055680751899 36€500,00 0,00
0056913551899 83€732,00 0,00
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Náklady / výnosy od počátku roku

c

Č. nákladu /
výnosu

Hlavní činnost
[05]

Hospodářská činnost
[06]d

Partner transakce

0067241651899 20€074,00 0,00
0067369251899 456€951,51 0,00
0067378151899 11€900,00 0,00
0114657251899 11€129,58 0,00
0128675751899 30€000,00 0,00
0131277451899 1€760,00 0,00
0133508151899 200€000,00 0,00
0144057851899 35€037,49 0,00
0153337151899 200,00 0,00
0154661951899 14€297,00 0,00
0164091751899 2€300,00 0,00
0166407751899 11€732,16 0,00
0173374551899 38€160,00 0,00
0187957051899 256€036,00 0,00
0213080751899 144€474,00 0,00
0261435951899 274€742,60 0,00
0269532451899 223,00 0,00
0277035151899 16€800,00 0,00
0318371851899 0,00 4€525,40
0329682251899 34€725,00 0,00
0345433951899 47€795,00 32€670,00
0348926451899 663€305,00 0,00
0359750451899 64€009,00 0,00
0365933051899 48€800,00 0,00
0369991951899 51€909,00 0,00
0376526151899 36€600,00 0,00
0387016251899 2€000,00 0,00
0393958851899 36€300,00 0,00
0398048151899 60€500,00 0,00
0407560951899 0,00 51€020,40
0414324851899 100,00 0,00
0415476251899 3€629,00 0,00
0431554551899 126€500,00 0,00
0440260051899 300,00 0,00
0440672951899 3€000,00 0,00
0449339751899 1€000,00 0,00
0452724151899 137€819,00 0,00
0460890951899 6€000,00 0,00
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Náklady / výnosy od počátku roku

c

Č. nákladu /
výnosu

Hlavní činnost
[05]

Hospodářská činnost
[06]d

Partner transakce

0461810651899 1€418,00 0,00
0463690251899 24€175,90 0,00
0464958351899 31€500,00 0,00
0466301251899 3€750,00 0,00
0477303951899 132€000,00 0,00
0479173851899 70€180,00 0,00
0480691351899 6€800,00 0,00
0482969751899 0,00 29€403,00
0484209051899 75€383,00 0,00
0484574951899 47€417,00 0,00
0487152951899 1€400,00 0,00
0487514151899 89€500,00 0,00
0489223251899 50€300,00 0,00
0490817151899 58€180,62 35€159,00
0495859451899 27€000,00 0,00
0497921451899 2€190,00 0,00
0500949951899 4€800,00 0,00
0525019651899 116€123,00 0,00
0528936051899 130€572,00 0,00
0536082051899 100€000,00 0,00
0544431451899 18€150,00 0,00
0546609151899 24€000,00 0,00
0547719151899 49€729,00 0,00
0550029051899 100,00 0,00
0551461451899 5€324,00 0,00
0555902251899 210€540,00 0,00
0556331351899 0,00 8€975,00
0564236151899 178€041,74 0,00
0566876051899 15€130,00 0,00
0588278851899 2€500,00 0,00
0590844251899 600,00 0,00
0607190251899 3€900,00 0,00
0615015251899 1€300,00 0,00
0617582151899 40€000,00 0,00
0635134451899 18€425,00 0,00
0640363851899 229€073,93 0,00
0649046851899 4€235,00 0,00
0657870551899 3€000,00 0,00
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Náklady / výnosy od počátku roku

c

Č. nákladu /
výnosu

Hlavní činnost
[05]

Hospodářská činnost
[06]d

Partner transakce

0666326551899 10€500,00 0,00
0666536551899 193€600,00 0,00
0677810151899 3€280,00 0,00
0677873951899 10€540,00 0,00
0699765151899 133€400,00 0,00
1021397051899 7€127,00 0,00
1023987151899 26€620,00 0,00
1040810051899 14€520,00 0,00
1040853351899 27€500,00 0,00
1040992151899 82€648,00 8€470,00
1041150051899 160€519,00 0,00
1041266251899 29€375,00 0,00
1041399551899 53€845,00 908,00
1042922151899 51€500,00 0,00
1043173051899 257€282,00 0,00
11151899 983€152,90 3€712,18
1121317551899 15€632,00 0,00
1144310351899 4€051€541,00 0,00
1144406151899 35€500,00 113€750,00
1146888251899 175€788,80 0,00
1203342151899 6€500,00 0,00
1205186151899 23€000,00 0,00
1227256651899 48€662,89 0,00
1275862151899 932,00 0,00
1277152051899 1€300,00 0,00
1277420151899 1€000,00 0,00
1314960151899 7€200,00 0,00
1333475151899 139€855,00 0,00
1333494851899 3€000,00 0,00
1333575851899 136€488,00 52€635,00
1333751351899 10€340,00 0,00
1333864151899 33€000,00 0,00
1346947951899 13€500,00 0,00
1390168151899 2€550,00 0,00
1390486851899 12€000,00 0,00
1390534151899 68€790,00 0,00
1390552051899 47€750,00 0,00
1445048851899 7€500,00 0,00
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Hospodářská činnost
[06]d

Partner transakce

1450259351899 2€500,00 0,00
1482011151899 3€947,00 0,00
1482034051899 7€000,00 0,00
1486487851899 0,00 181€050,41
1487673651899 36€300,00 0,00
1488000851899 3€025,00 0,00
1488112851899 60€476,00 0,00
1488182951899 5€314,00 0,00
1512973051899 400,00 0,00
1514868851899 3€500,00 0,00
1515251151899 6€098,80 0,00
1565552151899 300,00 0,00
1565958551899 5€500,00 0,00
1565988751899 1€639,55 0,00
1566009551899 1€331,00 0,00
1569689851899 18€200,00 0,00
1572513851899 6€050,00 0,00
1588630151899 20€000,00 0,00
1619110251899 720,00 0,00
1619112951899 2€032,00 0,00
1619441151899 7€260,00 0,00
1642265151899 750€982,60 15€474,00
1642759951899 2€088,50 0,00
1673684251899 2€904,00 0,00
1686288151899 81€541,90 0,00
1836352151899 132€492,00 0,00
1838376951899 187,00 92€882,00
1838387451899 17€498,00 0,00
1860122751899 281€426,00 0,00
2266892651899 4€000,00 0,00
2277383551899 27€445,00 0,00
2279468951899 0,00 38€793,65
2279469751899 0,00 42€824,36
2279471951899 0,00 58€770,89
2279836651899 450,00 0,00
2279839151899 62€066,00 0,00
2280139151899 200,00 0,00
2280229151899 1€800,00 0,00
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Hospodářská činnost
[06]d

Partner transakce

2284416351899 5€408,70 0,00
2417950751899 5€600,00 0,00
2472903551899 115€330,00 16€800,00
2474539151899 70€544,69 0,00
2477072851899 7€226,00 0,00
2477892351899 12€940,00 0,00
2479450351899 6€776,00 0,00
2481263351899 26€734,95 0,00
2500082951899 3€750,00 0,00
2500482451899 11€973,00 0,00
2500673851899 4€000,00 0,00
2500900151899 3€600,00 0,00
2501055751899 1€314,18 0,00
2501691151899 117€358,00 0,00
2502534151899 197€230,00 0,00
2502728051899 59€981,00 0,00
2503188151899 13€119,00 0,00
2503351451899 1€018€097,70 0,00
2503981451899 7€850,00 0,00
2504223851899 395€468,00 0,00
2504275151899 272€678,34 0,00
2504908951899 250,00 0,00
2509700851899 82€200,74 0,00
2509916751899 468,00 0,00
2511580451899 5€704,00 0,00
2513033151899 40€257,00 0,00
2521207951899 1€524,60 0,00
2529882851899 2€400,00 0,00
2533247351899 101,00 0,00
2535467151899 18€820,00 0,00
2540744951899 30€000,00 0,00
2541120951899 0,00 1€380,00
2541698751899 150,00 0,00
2541765751899 25€918,00 0,00
2541945551899 45€980,00 0,00
2542023251899 11€280,00 0,00
2542462951899 3€897,00 0,00
2542980951899 18€029,00 0,00
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[06]d

Partner transakce

2543059951899 204€490,00 0,00
2543475651899 82€280,00 0,00
2543507851899 6€050,00 0,00
2543531151899 9€208,00 0,00
2544909551899 18€465,00 0,00
2545708051899 109€870,26 0,00
2545731451899 0,00 8€742,16
2545899051899 132€809,60 0,00
2546525251899 19€723,00 0,00
2547259351899 235€224,00 0,00
2547581951899 19€276,00 0,00
2547609251899 207€557,00 2€796,00
2548336651899 21€600,00 0,00
2548723051899 208€394,13 0,00
2548862751899 2€045€452,02 0,00
2549524151899 0,00 25€560,00
2549659051899 1€142,00 0,00
2549961151899 2€588€293,00 0,00
2551840251899 43€897,59 0,00
2559934851899 0,00 4€888,40
2567272051899 0,00 182,00
2568059551899 171€142,40 0,00
2573739251899 9€438,00 0,00
2574474751899 88€601,00 0,00
2575101851899 6€050,00 0,00
2575527751899 128€033,54 0,00
2578800151899 915€388,16 0,00
2584482251899 2€299,00 0,00
2586273151899 32€050,48 0,00
2587368751899 4€961,00 0,00
2597215451899 2€420,00 0,00
2602064551899 5€445,00 0,00
2612823351899 290€400,00 0,00
2615567251899 14€520,00 0,00
2616868551899 64€700,00 0,00
2617069851899 50€000,00 0,00
2618763951899 103€950,00 0,00
2619212851899 69€333,00 0,00
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Náklady / výnosy od počátku roku

c

Č. nákladu /
výnosu

Hlavní činnost
[05]

Hospodářská činnost
[06]d

Partner transakce

2619745651899 7€744,00 0,00
2626252551899 182€686,00 0,00
2626881751899 2€000,00 0,00
2629785051899 22€388,00 0,00
2637632651899 127€357,34 0,00
2642621851899 8€730,00 0,00
2642633151899 968,00 0,00
2643939551899 69€284,60 0,00
2644138151899 14€278,00 0,00
2647186851899 30€000,00 0,00
2648098151899 261€844,00 0,00
2651868651899 50€000,00 0,00
2654113151899 8€000,00 0,00
2654919151899 20€000,00 0,00
2657158751899 3€000,00 0,00
2659071951899 233€511,00 0,00
2674659051899 1€862€386,10 0,00
2693528751899 115€592,00 0,00
2694272151899 2€200,00 0,00
2695477051899 3€025,00 0,00
2699923451899 6€496,00 0,00
2700587951899 2€000,00 0,00
2705749651899 42€000,00 0,00
2705927851899 128€000,00 0,00
2706609651899 8€842,00 0,00
2708244051899 6€034,00 0,00
2712701051899 13€405,53 1€361,25
2717239251899 40€844,80 0,00
2717991551899 9€529,00 0,00
2718027151899 22€645,16 0,00
2718891451899 3€800,00 0,00
2720498751899 3€134,00 0,00
2726278251899 155€208,00 0,00
2726896951899 53€578,80 0,00
2727355551899 1€500,00 0,00
2727737251899 111€762,00 0,00
2728004751899 900,00 0,00
2728724651899 6€655,00 0,00
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Náklady / výnosy od počátku roku

c

Č. nákladu /
výnosu

Hlavní činnost
[05]

Hospodářská činnost
[06]d

Partner transakce

2728941951899 0,00 38€583,36
2729042551899 0,00 10€875,90
2730914251899 5€324,00 0,00
2730994151899 125€235,00 0,00
2731106651899 27€200,00 0,00
2731218651899 1€205€830,20 130€067,23
2731327151899 11€193,00 0,00
2733675151899 600,00 0,00
2733907651899 0,00 20€926,99
2734155151899 7€800,00 0,00
2737637151899 605€000,00 0,00
2739950851899 100€000,00 0,00
2742717051899 500,00 0,00
2745739751899 47€432,00 0,00
2749309151899 12€300,00 0,00
2753550951899 121€145,00 29€500,00
2757685051899 9€899,00 0,00
2759973651899 1€925,00 0,00
2769183751899 21€780,00 0,00
2773879551899 3€073,40 0,00
2779894151899 200,00 0,00
2781833151899 1€513,00 0,00
2788159851899 34€247,00 0,00
2788534851899 83€550,00 0,00
2791669351899 20€798,45 0,00
2797343351899 10€000,00 0,00
2805092451899 5€082,00 0,00
2808030151899 14€520,00 0,00
2811126551899 25€773,00 0,00
2811570851899 1€452,00 0,00
2819246051899 7€623,00 0,00
2823829051899 56€773,00 0,00
2825359151899 8€250,00 0,00
2845844351899 13€600,00 0,00
2850113651899 12€900,00 0,00
2859543251899 144€940,00 0,00
2864691651899 190€324,00 0,00
2865905851899 3€691,00 0,00
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Náklady / výnosy od počátku roku

c

Č. nákladu /
výnosu

Hlavní činnost
[05]

Hospodářská činnost
[06]d

Partner transakce

2866365951899 250,00 0,00
2866515551899 2€289,00 0,00
2866559751899 36€179,00 0,00
2866889851899 1€210,00 0,00
2867428651899 119€693,39 0,00
2868532651899 36€785,00 1€815,00
2868710851899 6€407,03 0,00
2869261651899 71€000,00 0,00
2869321351899 279€510,00 0,00
2870401151899 2€290€684,00 0,00
2871883651899 943€643,00 0,00
2872794151899 64€947,00 0,00
2872958751899 40€500,00 0,00
2873716451899 39€930,00 0,00
2873830651899 7€865,00 0,00
2873884551899 6€534,00 0,00
2874104851899 610,00 0,00
2874610451899 0,00 24€745,08
2874742951899 7€200,00 0,00
2875065951899 6€243,60 0,00
2875085351899 75€080,00 0,00
2875150751899 4€400,00 0,00
2881761351899 8€470,00 0,00
2898823051899 75€580,00 0,00
2900654651899 6€466,24 0,00
2914750651899 200,00 0,00
2915264051899 43€950,00 0,00
2918519051899 1€337,10 0,00
2945654151899 2€300,00 0,00
2946217751899 212€879,34 0,00
4021380351899 2€904,00 0,00
4021407951899 2€299,00 0,00
4021574151899 31€231,00 0,00
4021579251899 180,00 0,00
4022973451899 30€000,00 0,00
4023029551899 2€166,00 0,00
4023125951899 6€268,00 0,00
4024663951899 593,00 0,00
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Hospodářská činnost
[06]d

Partner transakce

4119102151899 55€380,04 0,00
4134243751899 65€340,00 0,00
4171183151899 137€940,00 0,00
4216405251899 1€403,00 0,00
4219492051899 74€535€293,00 0,00
4219645151899 5€455,00 0,00
4232425451899 0,00 6€050,00
4318602551899 30€000,00 0,00
4318727751899 8€649,00 0,00
4319167351899 0,00 70€601,50
4322752051899 60€264,00 0,00
4387102051899 13€040,00 0,00
4422665951899 450,00 0,00
4455158451899 45€000,00 0,00
4456499651899 168€069,00 0,00
4456622151899 600,00 0,00
4456743051899 1€487€477,20 0,00
4456974251899 4€500,00 0,00
4457323551899 46€827,00 0,00
4457370751899 55€539,00 0,00
4479632351899 23€595,00 0,00
4524478251899 386€764,32 25€492,00
4524505351899 18€360,00 0,00
4525886451899 9€000,00 0,00
4527459251899 462€118,40 0,00
4531335151899 88€103,00 0,00
4531705451899 42€430,14 7€509,40
4547763951899 101€640,00 0,00
4577352151899 2€400,00 0,00
4578314451899 5€550,00 0,00
4578625951899 12€647,70 0,00
4599872851899 8€740,00 0,00
4601566351899 0,00 12€900,00
4604771951899 844€809,00 0,00
4634486151899 4€386,00 0,00
4634762351899 14€976,00 0,00
4657870651899 257€730,00 0,00
4670876651899 13€067,00 0,00
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Hospodářská činnost
[06]d

Partner transakce

4671173251899 49€005,40 0,00
4671316651899 1€700,00 0,00
4671583551899 142€000,00 0,00
4671713751899 13€788,00 0,00
4671740451899 15€000,00 0,00
4677479351899 1€176,00 0,00
4679210451899 36€000,00 0,00
4679216351899 45€000,00 0,00
4679224451899 1€800,00 0,00
4679225251899 534,00 0,00
4679236851899 58€500,00 0,00
4679237651899 45€000,00 0,00
4679241451899 100,00 0,00
4679247351899 1€000,00 0,00
4679248151899 1€400,00 0,00
4679263551899 56€310,59 0,00
4679342951899 38€478,00 0,00
4690173651899 1€057€540,00 0,00
4711498351899 762€533,80 25€499,00
4711564551899 39€398,00 0,00
4711597151899 488,00 0,00
4711675751899 6€600,00 0,00
4711690151899 103€080,00 0,00
4727265151899 2€670,00 0,00
4727282151899 3€502,00 0,00
4727361551899 1€200,00 0,00
4727366651899 1€550,00 0,00
4727368251899 4€500,00 0,00
4727373951899 1€300,00 0,00
4727392551899 36€000,00 0,00
4727400051899 40€500,00 0,00
4727415851899 2€000,00 0,00
4727433651899 400€000,00 0,00
4727437951899 1€624,00 0,00
4727465451899 755€598,00 0,00
4727468951899 31€275,00 1€875,00
4727474351899 12€000,00 0,00
4727476051899 50€626,40 0,00
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c
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Hospodářská činnost
[06]d

Partner transakce

4727554551899 14€982,20 0,00
4728669551899 960,00 0,00
4728792651899 18€670,00 0,00
4730892351899 362€061,40 0,00
4745108451899 1€085€722,00 0,00
4747398351899 3€328,00 0,00
4752938551899 999,00 0,00
4754702251899 9€697,87 0,00
4761065451899 5€000,00 0,00
4767679551899 137€721,00 0,00
4767848851899 6€528,00 0,00
4778127151899 300,00 0,00
4793646151899 1€300,00 0,00
4802948351899 7€865,00 0,00
4813645051899 383,20 0,00
4826147551899 12€075,00 0,00
4826483151899 4€346,00 0,00
4828886151899 7€345,00 0,00
4829229051899 344€342,00 0,00
4830486751899 256€650,00 0,00
4858924151899 36€300,00 0,00
4903102351899 531€200,00 0,00
4906714151899 117€624,00 0,00
4907149151899 36€300,00 0,00
4909765251899 112€215,00 0,00
4909893451899 1€503€267,00 0,00
4910069651899 200,00 0,00
4911564251899 800,00 0,00
4911653351899 200,00 0,00
4911673851899 67€500,00 0,00
4911694151899 3€200,00 0,00
4911762951899 455€036,00 0,00
4927760051899 14€641,00 0,00
4943738151899 7€875,00 0,00
4955165551899 80€797,75 0,00
4961857151899 260€150,00 0,00
4962200551899 100€000,00 0,00
4962289751899 3€630,00 0,00
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Hospodářská činnost
[06]d

Partner transakce

4968437051899 0,00 3€376,00
4988836651899 5€000,00 0,00
4988939751899 36€000,00 0,00
4988950851899 4€500,00 0,00
4988967251899 600,00 0,00
4989058151899 8€970,00 0,00
4989316551899 10€000,00 0,00
4990366751899 12€000,00 0,00
6012636151899 5€000,00 0,00
6019333651899 541€295,52 0,00
6026826351899 14€834,00 0,00
6027625851899 39€634,00 0,00
6031770151899 282€320,00 0,00
6044583151899 2€980,00 0,00
6045793751899 197,00 0,00
6049803051899 200,00 0,00
6106063151899 364€201,08 0,00
6133012451899 2€530,00 0,00
6133134151899 20€000,00 0,00
6133257751899 1€173,00 29€391,00
6136542451899 8€000,00 0,00
6145944551899 1€953,50 0,00
6149848351899 73€823,33 0,00
6149962551899 73€229,20 0,00
6150148451899 150€824,70 0,00
6222877351899 1€332,00 0,00
6223042551899 24€900,00 0,00
6224093551899 128€980,61 0,00
6258797851899 872€971,59 0,00
6269009451899 4€440,00 0,00
6274304051899 200,00 0,00
6275138751899 36€000,00 0,00
6278579651899 5€760,00 0,00
6293046051899 1€200,00 0,00
6293263251899 14€399,00 0,00
6307823651899 290€400,00 0,00
6311307451899 3€993,00 0,00
6314506551899 22€792,60 0,00
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Hospodářská činnost
[06]d
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6314771851899 1€250,00 0,00
6321908551899 16€940,00 0,00
6352010951899 36€300,00 0,00
6378370351899 700,00 0,00
6378506451899 17€137,22 0,00
6379131551899 28€500,00 0,00
6383999751899 48€524,00 0,00
6398712151899 0,00 21€780,00
6400280251899 4€840,00 0,00
6400403151899 3€250,00 0,00
6405031951899 223€608,00 0,00
6405105651899 428€320,00 0,00
6405225751899 2€578€386,00 0,00
6444859251899 2€690,00 0,00
6461835851899 1€000,00 0,00
6461976151899 10€766,00 0,00
6465288251899 31€000,00 0,00
6465700151899 22€050,00 0,00
6467578551899 8€968,00 230,00
6467608151899 53€250,00 0,00
6467886551899 425€564,46 0,00
6467915251899 2€900,00 0,00
6467945451899 43€734,04 0,00
6494968151899 800,00 0,00
6508213351899 22€800,00 0,00
6508259151899 300,00 0,00
6539977351899 1€000,00 0,00
6561419451899 72€887,00 0,00
6561619751899 18€000,00 0,00
6561664251899 998,00 0,00
6565753551899 13€026,00 0,00
6580567451899 130,00 0,00
6610620651899 0,00 1€891,75
6610777651899 26€000,00 0,00
6620162451899 2€018€280,00 0,00
6630754651899 339€769,00 0,00
6635311451899 8€100,00 0,00
6663113151899 0,00 29€275,00
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Hospodářská činnost
[06]d
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6663143251899 750,00 0,00
6663177751899 4€840,00 0,00
6684692751899 20€000,00 0,00
6722068151899 5€929,00 363,00
6722136051899 2€600,00 0,00
6722412151899 800,00 0,00
6777711251899 10€000,00 0,00
6798180151899 561,00 0,00
6799673651899 21€690,94 0,00
6824769951899 44€614,00 0,00
6827748251899 1€123,00 0,00
6840770051899 192€030,00 0,00
6895422151899 8€000,00 0,00
6897565151899 50€070,00 0,00
6897754951899 45€980,00 0,00
6898048551899 2€420,00 0,00
6928889551899 83€372,00 0,00
6928895051899 70€066,00 0,00
6928899251899 611€648,95 19€916,60
6929852151899 21€780,00 0,00
6931218451899 3€600,00 0,00
6931617151899 9€000,00 0,00
6941019451899 36€000,00 0,00
6941030551899 15€360,00 0,00
6989858851899 750,00 0,00
7010697551899 16€600,00 0,00
7022284351899 200,00 0,00
7044026351899 1€990,00 0,00
7057173251899 11€550,00 0,00
7067224551899 13€410,00 0,00
7082818151899 1€870,00 0,00
7088998851899 4€997,30 0,00
7089000551899 21€000,00 0,00
7089029351899 209€492,00 0,00
7089215651899 20€000,00 0,00
7089821951899 30€814,00 0,00
7094173451899 27€000,00 0,00
7094956551899 118€000,00 0,00
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7097247851899 135€574,00 0,00
7099422651899 51€257,70 0,00
7099423451899 141€974,68 12€000,00
7100936151899 6€534,00 0,00
7112855751899 7€000,00 0,00
7117620951899 1€800,00 3€652,00
7118519451899 8€744,00 0,00
7123604051899 18€000,00 0,00
7123625251899 200,00 0,00
7123939151899 338,00 0,00
7134088251899 18€000,00 0,00
7169294151899 2€900,00 0,00
7169296751899 550,00 0,00
7169298351899 3€025,00 0,00
7183651951899 1€643€674,00 0,00
7204467551899 200,00 0,00
7208215151899 700,00 0,00
7208904151899 2€500,00 0,00
7253795751899 1€200,00 0,00
7254379551899 200,00 0,00
7254493751899 200,00 0,00
7259454351899 0,00 4€545,00
7259485351899 27€000,00 0,00
7259492651899 63€783,00 0,00
7264404451899 15€750,00 0,00
7268083151899 0,00 2€350,00
7269972851899 832€708,00 0,00
7272523151899 880,00 0,00
7274349251899 9€000,00 0,00
7274357351899 8€320,00 0,00
7274373551899 19€912,00 0,00
7274389151899 4€800,00 0,00
7274397251899 9€000,00 0,00
7274405751899 9€000,00 0,00
7274428651899 9€000,00 0,00
7274436751899 6€000,00 0,00
7274452951899 17€200,00 0,00
7284888051899 21€175,00 0,00

Pomocný analytický pøehled k 31.12.2018, okamžik sestavení 26.03.2019, 11:57, strana 86

267



Náklady / výnosy od počátku roku

c

Č. nákladu /
výnosu

Hlavní činnost
[05]

Hospodářská činnost
[06]d
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7374474351899 25€600,00 0,00
7377389151899 59€532,00 0,00
7411080251899 10€000,00 0,00
7415283151899 120€405,00 0,00
7437224651899 35€574,00 0,00
7440480651899 23€000,00 0,00
7450244151899 0,00 99€199,00
7460533051899 15€600,00 0,00
7467777251899 24€200,00 0,00
7487598151899 2€500,00 0,00
7497911651899 62€315,00 0,00
7501268551899 250,00 0,00
7503233351899 894,00 0,00
7504138351899 18€600,00 0,00
7507910151899 50,00 0,00
7507929151899 400,00 0,00
7510735051899 17€800,00 0,00
7510994851899 300,00 0,00
7512312651899 2€200,00 0,00
7512905151899 2€205,00 0,00
7534413151899 6€534,00 0,00
7535089151899 5€000,00 0,00
7560810351899 8€991,00 0,00
7563697251899 460,00 0,00
7564645551899 28€000,00 0,00
7621026051899 8€000,00 0,00
7643507551899 248€700,00 0,00
7655773151899 5€400,00 0,00
7660169251899 5€000,00 0,00
8659331551899 340€710,00 0,00
8668301251899 237€726,00 0,00
8671688351899 2€500,00 0,00
8671800251899 3€811,50 24€320,00
8674887451899 14€400,00 0,00
8677518951899 68€000,00 0,00
8677581251899 63€179,00 0,00
8686786551899 30€250,00 0,00
8687162551899 59€159,00 0,00
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Náklady / výnosy od počátku roku

c

Č. nákladu /
výnosu

Hlavní činnost
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Hospodářská činnost
[06]d

Partner transakce

8688883851899 18€000,00 0,00
8697428951899 33€795,30 0,00
8782064151899 203€638,00 0,00
8797277851899 1€650,00 0,00
8804483151899 61€000,00 18€000,00
8829488951899 5€748,00 0,00
8851044151899 3€360,00 0,00
8881713051899 35€050,00 0,00
AU51899 2€478,58 0,00
DE51899 11€601,48 0,00
11154399 5€000,00 0,00
0191199654999 15€000,00 0,00
11154999 1€730€498,75 0,00
1836450154999 128€850,00 0,00
2472903554999 25€000,00 0,00
2591218654999 244€954,00 0,00
6224093554999 1€000,00 0,00
6293263254999 3€000,00 0,00
7272523154999 181€475,00 0,00
11155702 2€672€209,17 375€353,23
6132858855702 0,00 56€512,75
11155799 0,00 275€198,80
4728285156199 100€000,00 0,00
0665996956299 0,41 0,00
2412837656299 23,56 0,00
2500145156299 6,77 0,00
2504275156299 0,43 0,00
2504890256299 16,57 0,00
2525336156299 24,82 0,00
2545830256299 25,21 0,00
2548723056299 0,48 0,00
2579678056299 3,02 0,00
2607820156299 24,66 0,00
4531705456299 120€894,58 0,00
4679475156299 0,00 14,96
4778148356299 5,99 0,00
111569 0,00 119,95
14864878569 0,00 2,20
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Hospodářská činnost
[06]d

Partner transakce

22794689569 0,00 0,09
25458302569 0,00 1,02
25495241569 0,00 0,29
27289419569 0,00 0,58
27290425569 0,00 0,65
28746104569 0,00 0,23
48269964569 0,30 0,00
11157201 749€164,00 0,00
2548862757201 50€000,00 0,00
0007886757202 15€302€853,41 0,00
0007892157202 15€687€000,00 0,00
0008328357202 10€000,00 0,00
0042606757202 264€000,00 0,00
0043352757202 5€000,00 0,00
0052441757202 1€057€000,00 0,00
0052707657202 80€000,00 0,00
0055447257202 380€000,00 0,00
0067355257202 10€000,00 0,00
0067369257202 13€164€790,00 0,00
0126104557202 298€000,00 0,00
0220669257202 16€000,00 0,00
0364397257202 10€000,00 0,00
0380604957202 10€000,00 0,00
0388590957202 5€000,00 0,00
0432410257202 30€000,00 0,00
0453632157202 10€000,00 0,00
0460890957202 92€000,00 0,00
0462181657202 15€000,00 0,00
0480721957202 147€000,00 0,00
0484010157202 33€000,00 0,00
0518663357202 100€000,00 0,00
0553732157202 66€000,00 0,00
0602552857202 20€000,00 0,00
0647960057202 174€000,00 0,00
0668222757202 20€000,00 0,00
11157202 182€000,00 0,00
1486639157202 129€000,00 0,00
1486815657202 50€000,00 0,00
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Hospodářská činnost
[06]d

Partner transakce

1838218557202 60€000,00 0,00
1838539757202 49€000,00 0,00
1838553257202 98€000,00 0,00
2261198357202 250€000,00 0,00
2266892657202 45€000,00 0,00
2272426557202 52€000,00 0,00
2272724857202 25€000,00 0,00
2272892957202 20€000,00 0,00
2273187357202 6€000,00 0,00
2273423657202 20€000,00 0,00
2275749057202 30€000,00 0,00
2276019957202 20€000,00 0,00
2276121757202 130€000,00 0,00
2277054257202 15€000,00 0,00
2281643757202 20€000,00 0,00
2285683857202 117€000,00 0,00
2287700257202 22€000,00 0,00
2289143957202 67€000,00 0,00
2289384957202 325€000,00 0,00
2428666457202 10€000,00 0,00
2542101857202 23€000,00 0,00
2543691157202 50€000,00 0,00
2545362957202 28€000,00 0,00
2549740557202 50€000,00 0,00
2617069857202 28€000,00 0,00
2651868657202 55€000,00 0,00
2651908957202 27€000,00 0,00
2654919157202 395€280,00 0,00
2657882457202 10€000,00 0,00
2659071957202 470€000,00 0,00
2659205357202 37€000,00 0,00
2663028157202 11€000,00 0,00
2663593357202 54€000,00 0,00
2663845257202 92€000,00 0,00
2664866157202 249€000,00 0,00
2666764957202 115€000,00 0,00
2667474257202 22€000,00 0,00
2701426657202 204€110,00 0,00
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Hospodářská činnost
[06]d

Partner transakce

2705749657202 22€000,00 0,00
2705927857202 60€000,00 0,00
2705944857202 20€000,00 0,00
2716305957202 12€500,00 0,00
2734647157202 220€000,00 0,00
2855973857202 75€000,00 0,00
2871754657202 700€000,00 0,00
2873119157202 94€000,00 0,00
2874434957202 102€000,00 0,00
4022973457202 66€000,00 0,00
4422481857202 380€000,00 0,00
4422594657202 198€084,00 0,00
4422658657202 288€000,00 0,00
4671716157202 62€000,00 0,00
4671740457202 40€000,00 0,00
4671775757202 23€000,00 0,00
4679769657202 80€000,00 0,00
4679777757202 195€000,00 0,00
4679783157202 50€000,00 0,00
4727424757202 1€250€000,00 0,00
4727465457202 200€000,00 0,00
4727474357202 9€102€697,52 0,00
4727476057202 835€724,00 0,00
4761065457202 90€000,00 0,00
4906714157202 500€000,00 0,00
4988836657202 3€499€000,00 0,00
4988842157202 60€000,00 0,00
4988854457202 3€709€247,04 0,00
6012636157202 1€500,00 0,00
6138319857202 20€000,00 0,00
6224093557202 65€821€399,58 0,00
6274097157202 1€600€000,00 0,00
6293127057202 45€000,00 0,00
6377871857202 256€000,00 0,00
6378247257202 45€000,00 0,00
6378299557202 100€000,00 0,00
6467683857202 15€000,00 0,00
6467697857202 5€000,00 0,00
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Hospodářská činnost
[06]d

Partner transakce

6467945457202 18€000€000,00 0,00
6470700857202 15€000,00 0,00
6470738557202 100€000,00 0,00
6610201457202 80€000,00 0,00
6610248157202 30€000,00 0,00
6610560957202 1€110€000,00 0,00
6610574957202 35€000,00 0,00
6611055657202 7€000,00 0,00
6828977457202 20€000,00 0,00
6829837457202 16€000,00 0,00
6845542957202 90€000,00 0,00
6895412357202 40€000,00 0,00
6895422157202 49€000,00 0,00
6897455857202 15€000,00 0,00
6897524457202 154€729,00 0,00
6898320457202 40€000,00 0,00
6929158657202 6€000,00 0,00
6929217557202 30€000,00 0,00
6929227257202 172€000,00 0,00
6938760557202 7€710€000,00 0,00
6941123957202 56€000,00 0,00
6963753957202 211€000,00 0,00
6989858857202 293€000,00 0,00
7010069157202 152€000,00 0,00
7081813457202 184€000,00 0,00
7082050357202 25€000,00 0,00
7089215657202 122€876,76 0,00
7094241257202 68€000,00 0,00
7094956557202 5€460€599,20 0,00
7123586857202 21€280€000,00 0,00
7125073557202 10€000,00 0,00
7206839657202 143€500,00 0,00
7274349257202 3€364€984,13 0,00
7274357357202 4€793€643,00 0,00
7274373557202 5€970€355,17 0,00
7274381657202 6€529€621,62 0,00
7274389157202 5€361€059,06 0,00
7274397257202 6€912€106,98 0,00
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Hospodářská činnost
[06]d

Partner transakce

7274405757202 7€369€543,21 0,00
7274412057202 2€219€441,20 0,00
7274413857202 1€902€000,00 0,00
7274420157202 2€273€530,00 0,00
7274428657202 3€533€866,00 0,00
7274436757202 5€085€859,02 0,00
7274444857202 8€200€587,16 0,00
7274452957202 8€716€713,23 0,00
7501421157202 40€000,00 0,00
7510735057202 20€907€000,00 0,00
0042606757203 10€000,00 0,00
0053621157203 10€000,00 0,00
0125389157203 20€000,00 0,00
0477212157203 20€000,00 0,00
0518663357203 20€000,00 0,00
2283107057203 20€000,00 0,00
2548862757203 20€000,00 0,00
2653092957203 5€000,00 0,00
2700689157203 10€000,00 0,00
4671725157203 20€000,00 0,00
6467673157203 8€000,00 0,00
2283173857299 15€000,00 0,00
2699899857299 30€000,00 0,00
2701426657299 95€890,00 0,00
2725031857299 600,00 0,00
6293046057299 5€000,00 0,00
6311307457299 99€137,80 0,00
7513016557299 11€000,00 0,00
00003352602 439,64 0,00
00055905602 439,64 0,00
00078867602 20€504,00 0,00
00078921602 2€500,00 0,00
00260428602 4€400,58 0,00
00261181602 4€479,10 0,00
00261289602 5€177,40 0,00
00261351602 3€575,00 0,00
00261360602 11€581,17 0,00
00261378602 2€451,93 0,00
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Hospodářská činnost
[06]d
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00261408602 7€754,95 0,00
00261424602 24€368,90 0,00
00261459602 2€326,32 0,00
00261653602 198,34 0,00
00261718602 9€887,87 0,00
00360210602 2€414,74 0,00
00496936602 128,92 0,00
00525049602 1€300,75 0,00
00555941602 2€357,72 0,00
00555975602 1€111,51 0,00
00556807602 13€000,00 0,00
00562262602 750,50 0,00
00673692602 493€188,00 0,00
01312774602 14€875,20 0,00
01440578602 3€900,00 0,00
01504975602 288,41 0,00
01527525602 48€060,00 0,00
02489139602 2€500,00 0,00
02494361602 2€500,00 0,00
02614359602 3€900,00 0,00
04267770602 1€500,00 0,00
04637348602 5€250,00 0,00
04842090602 1€030,00 0,00
04871529602 4€800,00 0,00
04976959602 800,00 0,00
05250196602 2€400,00 0,00
05323291602 1€229,70 0,00
05353408602 1€950,00 0,00
05360820602 21€864,00 0,00
05642361602 553€680,00 0,00
06178138602 4€213,00 0,00
06371485602 417,00 0,00
10408487602 9€600,00 0,00
111602 7€065€792,00 0,00
12763764602 9€600,00 0,00
13903101602 3€900,00 0,00
14868075602 2€400,00 0,00
14876671602 2€200,00 0,00

Pomocný analytický pøehled k 31.12.2018, okamžik sestavení 26.03.2019, 11:57, strana 94

275



Náklady / výnosy od počátku roku

c

Č. nákladu /
výnosu

Hlavní činnost
[05]
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[06]d
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15128733602 4€800,00 0,00
15661865602 19€800,00 0,00
18362052602 3€900,00 0,00
18380654602 623,93 0,00
22772626602 3€900,00 0,00
22773941602 2€400,00 0,00
22795031602 3€575,00 0,00
22797441602 4€225,00 0,00
22856838602 412,37 0,00
22891439602 549,55 0,00
24729035602 127€772,01 0,00
25009117602 1€300,00 0,00
25019228602 3€900,00 0,00
25031066602 3€900,00 0,00
25042238602 7€800,00 0,00
25134701602 4€785€495,00 0,00
25404857602 2€400,00 0,00
25415557602 7€800,00 0,00
25418572602 26€415,05 0,00
25424068602 3€900,00 0,00
25426711602 5€000,00 0,00
25430939602 1€438,00 0,00
25434756602 200,00 0,00
25460986602 4€800,00 0,00
25470884602 549,56 0,00
25672720602 3€900,00 0,00
25802356602 3€900,00 0,00
26170698602 2€500,00 0,00
26471868602 670,00 0,00
26578824602 173,00 0,00
26638452602 3€900,00 0,00
26746590602 25€196,94 0,00
27268586602 2€400,00 0,00
27271676602 2€200,00 0,00
27286347602 2€400,00 0,00
27287131602 3€900,00 0,00
27290964602 800,00 0,00
27295567602 308€421,51 0,00
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[06]d
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27296148602 16€800,00 0,00
27346471602 704,00 0,00
28426207602 1€247,86 0,00
28436024602 4€800,00 0,00
28692616602 29€524,29 0,00
28696450602 989,19 0,00
28704011602 14€875,20 0,00
28704231602 5€000,00 0,00
28717562602 44€419,16 0,00
28742834602 329,73 0,00
28748689602 7€150,00 0,00
28810317602 2€200,00 0,00
40213145602 2€400,00 0,00
40230171602 7€200,00 0,00
41342259602 34€708,80 0,00
43227473602 1€500,00 0,00
44564015602 3€900,00 0,00
45274649602 30€000,00 0,00
46792031602 2€400,00 0,00
46792635602 7€200,00 0,00
46793640602 400,00 0,00
46797599602 5€910,00 0,00
47274085602 2€400,00 0,00
47274743602 1€651,15 0,00
47675977602 11€700,00 0,00
47781483602 7€800,00 0,00
48117153602 3€900,00 0,00
49067141602 68€169,00 0,00
49099469602 59€244,18 0,00
49888366602 52€176,00 0,00
49888544602 4€199,76 0,00
49892606602 2€400,00 0,00
60126361602 9€606,08 0,00
60279699602 600,00 0,00
61539007602 42€900,00 0,00
62240935602 57€498,10 0,00
62742205602 7€800,00 0,00
63147084602 43€500,00 0,00
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63148366602 3€794,83 0,00
64050319602 11€700,00 0,00
64050882602 42€975,21 0,00
64676978602 8,00 0,00
64679039602 2€400,00 0,00
64679446602 619,80 0,00
64679454602 4€499,97 0,00
64948242602 3€900,00 0,00
66104131602 2€400,00 0,00
66201608602 3€900,00 0,00
66210356602 3€900,00 0,00
66219612602 7€800,00 0,00
66223962602 3€900,00 0,00
66254949602 33€475,00 0,00
66630568602 1€300,00 0,00
67225420602 4€800,00 0,00
68431562602 4€958,40 0,00
68431929602 772,00 0,00
69637539602 33€150,00 0,00
69898588602 2€200,00 0,00
69914141602 11€700,00 0,00
70581070602 2€400,00 0,00
70888060602 16€528,00 0,00
71235868602 215€761,83 0,00
71236040602 623,93 0,00
71692941602 2€400,00 0,00
72089041602 3€900,00 0,00
72536641602 7€800,00 0,00
72699795602 2€400,00 0,00
72743492602 119,83 0,00
72743573602 11€999,33 0,00
72743816602 2€729,59 0,00
72743972602 2€910,58 0,00
72744448602 539,64 0,00
72744529602 3€299,82 0,00
75097231602 3€900,00 0,00
75098156602 2€400,00 0,00
75107350602 15€810,00 0,00
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86807366602 2€500,00 0,00
86867865602 3€900,00 0,00
87066211602 1€224,00 0,00
87799111602 2€400,00 0,00
0277035160301 161€748,00 0,00
11160301 1€653€727,33 0,00
2542016060301 24€800,00 0,00
11160302 0,00 10€615€898,00
0007892160399 0,00 100,00
0040917160399 2€000,00 0,00
0042606760399 0,00 31€200,00
0044270460399 1€500,00 0,00
0049693660399 2€000,00 0,00
0114606860399 826,40 0,00
0364397260399 0,00 11€448,00
0375508860399 1€927,99 0,00
0408406360399 79€995,52 0,00
0562566160399 0,00 102€996,00
11160399 60€244,00 67€097,14
1275829960399 0,00 45€540,00
1486639160399 0,00 12,00
1488140360399 0,00 27€996,00
1566298560399 826,40 0,00
1566340060399 826,40 0,00
1619265660399 1€500,00 0,00
1836450160399 150€000,00 0,00
2282724260399 1,00 0,00
2428666460399 0,00 4€068,00
2502534160399 0,00 8€588,78
2542016060399 2€400,00 0,00
2542671160399 600,00 0,00
2652180660399 1€200,00 0,00
2701426660399 1€000,00 0,00
2727591460399 600,00 0,00
2870401160399 60€468,00 9€000,00
4061483260399 12€240,64 0,00
4422402860399 1€800,00 0,00
4456401560399 0,00 84€948,00
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Partner transakce

4671622060399 0,00 198€600,00
4671775760399 1,00 0,00
4679475160399 0,00 22€035,00
4711419360399 74€191,00 0,00
4826156460399 0,00 95€256,00
4906714160399 12,00 0,00
4911551160399 0,00 25€452,00
4919782760399 600,00 0,00
4924125760399 0,00 58€056,00
4988836660399 1€000,00 0,00
4992173860399 80€000,00 0,00
6274097160399 2€000,00 0,00
6293127060399 0,00 6€132,00
6400403160399 826,40 0,00
6400563160399 0,00 27€276,00
6405031960399 600,00 0,00
6405088260399 0,00 2,00
6465175460399 0,00 24€168,00
6467945460399 0,00 120,00
6610248160399 120,00 0,00
6610560960399 1,00 0,00
6843156260399 4€440,00 0,00
6897565160399 0,00 37€620,00
6938760560399 1,00 0,00
7058174660399 0,00 49€224,00
7118519460399 0,00 8€925,12
7123586860399 0,00 516,00
7134088260399 1,00 0,00
7253795760399 0,00 59€292,00
7254156360399 0,00 38€868,00
7272523160399 305€592,00 0,00
7297069360399 600,00 0,00
7501421160399 0,00 1,00
7515153760399 0,00 9€912,00
7663151660399 0,00 24€121,00
8671653160399 0,00 47€028,00
8680184860399 826,40 0,00
8877212860399 0,00 59€292,00
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Náklady / výnosy od počátku roku

c

Č. nákladu /
výnosu

Hlavní činnost
[05]

Hospodářská činnost
[06]d

Partner transakce

02891972604 661,12 0,00
04999312604 7€148,36 0,00
111604 622€462,95 0,00
111609 1€553€495,89 0,00
11164301 0,00 49€522,43
2279503164601 3€900€000,00 0,00
0025365164604 289€157,36 0,00
11164604 56€000,00 0,00
11164699 34€080,00 0,00
00029301647 1€590€795,00 0,00
111647 2€164€535,26 0,00
24729035647 27€977,00 0,00
25472712647 27€321,00 0,00
28402308647 25€250,00 0,00
70892156647 4€100,00 0,00
70994234647 191€446,00 0,00
75151537647 11€130,00 0,00
11164901 2€550,00 601€919,87
2279471964901 0,00 2€932,00
7099423464904 12€100,00 0,00
0007886764999 1€599€434,02 0,00
0026135164999 10€000,00 0,00
0036021064999 929,70 0,00
0040917164999 1€200,00 0,00
0044270464999 900,00 0,00
0049693664999 1€200,00 0,00
0052441764999 133€669,82 0,00
0052628264999 60€000,00 0,00
0153337164999 32,00 0,00
0164091764999 160,00 0,00
0252118164999 13€552,00 0,00
0375125264999 3€000,00 0,00
0388590964999 5€000,00 0,00
0463734864999 1€008,00 0,00
0610456864999 5€000,00 0,00
11164999 3€384€465,24 7€473,83
1390168164999 128,00 0,00
1487673664999 5€000,00 0,00
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Náklady / výnosy od počátku roku

c

Č. nákladu /
výnosu

Hlavní činnost
[05]

Hospodářská činnost
[06]d

Partner transakce

1619265664999 900,00 0,00
1645157164999 224,00 0,00
2478346364999 5€000,00 0,00
2542671164999 5€000,00 0,00
2548336664999 5€000,00 0,00
2548862764999 2€380,00 0,00
2549700664999 6€208,74 0,00
2677016464999 1€042,16 0,00
2734647164999 10€000,00 0,00
2819246064999 10€000,00 0,00
2866656964999 5€000,00 0,00
2870423164999 5€000,00 0,00
2871756264999 31€713,05 0,00
2873801264999 0,00 27€083,43
4134225964999 2€975,87 0,00
4134299264999 10€000,00 0,00
4711498364999 760,00 0,00
4924149464999 64€233,00 0,00
4962018564999 10€000,00 0,00
6031770164999 3€000,00 0,00
6156152564999 5€000,00 0,00
6274097164999 32€714,30 0,00
6405088264999 0,00 767,55
6979711164999 10€009,00 0,00
6989858864999 1€156,00 0,00
7081813464999 39,00 0,00
7089215664999 2€682€276,34 0,00
7460395764999 1€280,00 0,00
7510735064999 1,00 0,00
7515153764999 2€000,00 0,00
8680736664999 3€000,00 0,00
8682953064999 3€000,00 0,00
2901644466199 15€000,00 0,00
2567272066299 0,00 977,93
4524478266299 14€645,49 1€309,28
4531705466299 204€471,25 60,44
60279524665 19€125,00 0,00
64050882665 394€406,03 0,00
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Náklady / výnosy od počátku roku

c

Č. nákladu /
výnosu

Hlavní činnost
[05]

Hospodářská činnost
[06]d

Partner transakce

64052257665 790€500,00 0,00
04829697669 0,00 4,80
111669 3€881,86 0,00
22794697669 0,00 0,78
22794719669 0,00 0,18
25457314669 0,00 0,21
27339076669 0,00 0,08
49099451669 0,00 11,23
0000694767201 267€052,00 0,00
0000706467201 155€048,00 0,00
0002047867201 14€964,00 0,00
0002072967201 21€168,00 0,00
0002298567201 174€780,00 0,00
0016480167201 751€180,00 0,00
4760910967201 9€276,00 0,00
6600222267201 225€744,00 0,00
6600300867201 219€900,00 0,00
7085650867201 198€163,00 0,00
7085678867201 320€874,00 0,00
7089215667201 383€730,00 0,00
0000694767202 51€119€167,67 0,00
0000706467202 159€816,00 0,00
0002367167202 100€000,00 0,00
0055102367202 14€756€554,53 0,00
7085650867202 194€290,33 0,00
7089215667202 2€682€608,02 0,00
7249699167202 6€039€691,00 0,00
0052628267203 1€008,00 0,00
2543937567203 2€004,00 0,00
6274097167203 420,00 0,00
US67203 2€676,00 0,00
0002072967204 14€088,00 0,00
0002298567204 10€685€706,13 0,00
0016480167204 337€045,00 0,00
0055102367204 6€665€622,55 0,00
2545708067204 95€010,45 0,00
2701006667204 569€978,20 0,00
6600222267204 1€711€847,90 0,00
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Náklady / výnosy od počátku roku

c

Č. nákladu /
výnosu

Hlavní činnost
[05]

Hospodářská činnost
[06]d

Partner transakce

7249699167204 2€465€172,00 0,00
7508213667204 6€958€018,00 0,00
DE67204 165€037,28 0,00
0026117367299 700,00 0,00
0026124667299 4€200,00 0,00
0026135167299 4€900,00 0,00
0026136067299 9€800,00 0,00
0026154867299 4€900,00 0,00
0055597567299 7€000,00 0,00
0055601767299 8€400,00 0,00
0083196467299 5€600,00 0,00
11167299 100,00 0,00
6467944667299 2€100,00 0,00
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Část XII: Typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Hodnota

da

Č. aktiva /
pasiva

e

Typ
změny

[07]

Partner transakce

0002930102102101 314€616,00451
2279503102102102 1€482€199,26451
11102102109 910€000,00409
11102202201 439€440,00451
69797111031 301€682,00409
46712429031 429€600,00409
111031 487€850,00409
01312774031 2€202,20409
70892156031 164,88409
00029301031 147€107,00451
111031 485€489,00451
22795031031 7€132,68451
25472712031 3€100,00451
28402308031 32€809,00451
70892156031 8€656,00451
70994234031 28€392,00451
75151537031 6€250,00451
111031 40€172,00459
2819246004202109 1,00403
2819246004203100 3,00403
2502534104203100 327€510,00403
11104203100 1€412€440,00403
69797111401 301€682,00959
46712429401 429€600,00959
111401 1€390€200,00959
01312774401 2€202,20959
70892156401 164,88959
72743573401 74€711,00968
72744201401 101€000,00968
72744448401 730€000,00968
7085650840340301 31€356€000,00958
0002072940340301 50€000,00968

Pomocný analytický přehled

Sestaveno k 31.12.2018
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Hodnota

da

Č. aktiva /
pasiva

e

Typ
změny

[07]

Partner transakce

6600222240340301 1€737€166,27968
6600222240340302 5€682€340,00958
6600222240340302 334€255,29968
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Pomocný analytický přehled
Část XV: Přehled podrozvahových účtů

Sestaveno k 31.12.2018

[04][01]

KS
PODROZVAHOVÉ ÚČTY

PS

905 Vyøazené pohledávky 6€733€969,57 6€087€486,35
913 Krátkodobé podmínìné pohledávky ze zahranièních transferù 6€234€449,58 13€789,55
915 Ostatní krátkodobé podmínìné pohledávky z transferù 0,00 6€117€709,67
916 Ostatní krátkodobé podmínìné závazky z transferù 0,00 0,00
953 Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze zahranièních transferù 35€498€414,94 36€686€107,99
955 Ostatní dlouhodobé podmínìné pohledávky z transferù 250€000,00 1€835€913,60
986 Dlouhodobé podmínìné závazky ze soudních sporù, správ.øízení a jiných øízení 36€534€820,00 36€035€820,00
992 Ostatní dlouhodobá podmínìná aktiva 465€046€524,00 464€955€442,00
994 Ostatní dlouhodobá podmínìná pasiva 8€408€777,40 8€908€448,98
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Část XVI: Počáteční a koncové stavy na vybraných podrozvahových účtech v členění podle
jednotlivých partnerů podrozvahového účtu

Sestaveno k 31.12.2018

f g [01]

PSPartner podrozvahového účtuČ. podrozvahového
účtu KS

[04]
905 6€410€936,0300000111 5€999€646,31
905 5€197,0003167208 5€197,00
905 38€643,0425415166 38€643,04
905 38€000,0025447670 38€000,00
905 0,0025476491 6€000,00
905 241€193,5026650533 0,00
913 0,0025457080 13€789,55
913 6€234€449,5866002222 0,00
915 0,0000007064 0,00
915 0,0000020729 0,00
915 0,0000023671 0,00
915 0,0000551023 0,00
915 0,0070856508 6€117€709,67
915 0,0070892156 0,00
916 0,0000000111 0,00
916 0,0000083283 0,00
916 0,0000426067 0,00
916 0,0000433527 0,00
916 0,0000524417 0,00
916 0,0000527076 0,00
916 0,0000554472 0,00
916 0,0000673552 0,00
916 0,0001261045 0,00
916 0,0002206692 0,00
916 0,0003643972 0,00
916 0,0003806049 0,00
916 0,0003885909 0,00
916 0,0004324102 0,00
916 0,0004536321 0,00
916 0,0004608909 0,00
916 0,0004621816 0,00

Pomocný analytický přehled
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f g [01]

PSPartner podrozvahového účtuČ. podrozvahového
účtu KS

[04]
916 0,0004807219 0,00
916 0,0004840101 0,00
916 0,0005186633 0,00
916 0,0005537321 0,00
916 0,0006025528 0,00
916 0,0006479600 0,00
916 0,0006682227 0,00
916 0,0014866391 0,00
916 0,0014868156 0,00
916 0,0018382185 0,00
916 0,0018385397 0,00
916 0,0018385532 0,00
916 0,0022611983 0,00
916 0,0022668926 0,00
916 0,0022724265 0,00
916 0,0022727248 0,00
916 0,0022728929 0,00
916 0,0022731873 0,00
916 0,0022734236 0,00
916 0,0022757490 0,00
916 0,0022760199 0,00
916 0,0022761217 0,00
916 0,0022770542 0,00
916 0,0022816437 0,00
916 0,0022856838 0,00
916 0,0022877002 0,00
916 0,0022891439 0,00
916 0,0022893849 0,00
916 0,0024286664 0,00
916 0,0025421018 0,00
916 0,0025453629 0,00
916 0,0025497405 0,00
916 0,0026170698 0,00
916 0,0026518686 0,00
916 0,0026519089 0,00
916 0,0026549191 0,00
916 0,0026578824 0,00
916 0,0026590719 0,00
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f g [01]

PSPartner podrozvahového účtuČ. podrozvahového
účtu KS

[04]
916 0,0026592053 0,00
916 0,0026630281 0,00
916 0,0026635933 0,00
916 0,0026638452 0,00
916 0,0026648661 0,00
916 0,0026667649 0,00
916 0,0026674742 0,00
916 0,0027057496 0,00
916 0,0027059278 0,00
916 0,0027059448 0,00
916 0,0027163059 0,00
916 0,0028559738 0,00
916 0,0028717546 0,00
916 0,0028731191 0,00
916 0,0028744349 0,00
916 0,0040229734 0,00
916 0,0044224818 0,00
916 0,0044226586 0,00
916 0,0046717161 0,00
916 0,0046717404 0,00
916 0,0046717757 0,00
916 0,0046797696 0,00
916 0,0046797777 0,00
916 0,0046797831 0,00
916 0,0047274654 0,00
916 0,0047610654 0,00
916 0,0049067141 0,00
916 0,0049888366 0,00
916 0,0049888421 0,00
916 0,0060458887 0,00
916 0,0062740971 0,00
916 0,0062931270 0,00
916 0,0063778718 0,00
916 0,0063782472 0,00
916 0,0063782995 0,00
916 0,0064676838 0,00
916 0,0064676978 0,00
916 0,0064707008 0,00
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f g [01]

PSPartner podrozvahového účtuČ. podrozvahového
účtu KS

[04]
916 0,0064707385 0,00
916 0,0066102014 0,00
916 0,0066102481 0,00
916 0,0066105609 0,00
916 0,0066105749 0,00
916 0,0066110556 0,00
916 0,0068289774 0,00
916 0,0068298374 0,00
916 0,0068455429 0,00
916 0,0068954123 0,00
916 0,0068954221 0,00
916 0,0068974558 0,00
916 0,0068975244 0,00
916 0,0068983204 0,00
916 0,0069291586 0,00
916 0,0069292175 0,00
916 0,0069292272 0,00
916 0,0069387605 0,00
916 0,0069411239 0,00
916 0,0069637539 0,00
916 0,0069898588 0,00
916 0,0070100691 0,00
916 0,0070818134 0,00
916 0,0070820503 0,00
916 0,0070942412 0,00
916 0,0071250735 0,00
916 0,0072068396 0,00
916 0,0075014211 0,00
953 12€520€174,2200022985 12€164€831,81
953 22€096€148,2300551023 22€758€054,02
953 159€361,5327010066 1€040€491,20
953 40€151,7266002222 40€151,72
953 682€579,24DE 682€579,24
955 250€000,0000020729 0,00
955 0,0066002222 1€835€913,60
986 499€000,0065349423 0,00
986 36€035€820,0075082136 36€035€820,00
992 5€035,0000007064 3€870,00
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f g [01]

PSPartner podrozvahového účtuČ. podrozvahového
účtu KS

[04]
992 100€000,0047282851 0,00
992 365€087€000,0049099469 365€087€000,00
992 30€000,0060279524 30€000,00
992 94€800€000,0062240935 94€800€000,00
992 1€492€929,0064050882 1€492€929,00
992 3€530€000,0064052257 3€530€000,00
992 1€560,0070892156 11€643,00
994 42€285,4000000111 50€325,40
994 5€461€727,4000000444 5€461€727,40
994 0,0000562262 750,00
994 42€340,0004084063 42€340,00
994 0,0005323291 1€230,00
994 34€380,0018380654 34€380,00
994 10€000,0022774769 10€000,00
994 652€705,4024729035 788€582,38
994 5€090,0025029223 5€090,00
994 0,0025484206 10€000,00
994 954€473,2027295567 1€268€247,80
994 3€897,0027935311 3€897,00
994 2€670,0028704011 2€670,00
994 1€680,0047274379 1€680,00
994 1€040€629,0049099469 1€050€629,00
994 11€360,0060193336 11€360,00
994 44€030,0061459445 44€030,00
994 2€923,0062243292 2€923,00
994 63€947,0064949681 63€947,00
994 10€000,0070890005 10€000,00
994 24€640,0070892156 24€640,00
994 0,0070994234 20€000,00
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Pomocný analytický přehled
Část XVII: Vysvětlení významných částek

Sestaveno k 31.12.2018

Název partnera IČ partnera
Č. aktiva / pasiva /
výnosu / nákladu /

podrozvahového účtu

Vysvětlovaná
částka Vysvětlení (text)

HARTEX CZ s.r.o.021 Zateplení ZŠ Na Pìšinì Dè.25048902 10€521€273,00
STAMO s.r.o.021 Úprava HZ Horní Žleb43222323 6€811€989,29
Bajger s.r.o.021 Zateplení ZŠ Kamenická Dè.28701101 3€098€011,22
ULIMEX s.r.o.021 Rekonstrukce elektroinstalace kina Snìžník14864878 4€122€093,18
TUBEKO SPORT s.r.o.021 ZŠ Na Pìšinì multifunkèní høištì49825020 4€206€068,78
Èeské dráhy a.s.031 Výkup pozemkù70994226 2€480€500,00
COMWELL s.r.o.031 Výkup pozemku25025341 327€510,00
WEFA Bohemia s.r.o.031 Dar pozemku46712429 429€600,00
ÚZSVM031 Bezúplatný pøevod69797111 122€650,00
KARKO, výrobní družstvo nevidomých031 Prodej pozemkù00029301 147€107,00
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3 
 

Souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných statutárním 
městem Děčín a přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční 

kontroly 

1. Zhodnocení výsledků řídící kontroly podle § 26 a 27 zákona o finanční kontrole 
a přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému ve smyslu § 25 
zákona o finanční kontrole 

V rámci vnitřního kontrolního systému města je zajištěno vymezení povinností, pravomocí 
a odpovědností vedoucích a ostatních zaměstnanců města v organizačním řádu, kontrolním 
řádu a dalších vnitřních předpisech města. V případech delegovaní těchto pravomocí 
a odpovědností je zajištěno oddělení funkcí mezi zaměstnanci, kteří se podílejí na přípravě 
a přímém uskutečňování operací a zachycování dopadu těchto operací v příslušných 
evidencích pro účely finančního výkaznictví.  

Soubor vydaných vnitřních předpisů města je udržován a průběžně aktualizován, s těmito 
předpisy jsou všichni zaměstnanci prokazatelně seznamováni. V rámci vnitřních předpisů 
města je nastaven systém předávání informací, který má zajistit poskytování včasných, 
spolehlivých a úplných informací o finančním řízení města. 

V průběhu roku byla nastaveným vnitřním kontrolním systémem zjišťována, vyhodnocována a 
různými přijatými opatřeními minimalizována provozní, finanční, právní a jiná rizika.  

Systém finanční kontroly zavedený ve statutárním městě Děčín je průběžně prověřován 
a vyhodnocován jednotlivými zaměstnanci v rámci řídící kontroly a dále formou vnitřních 
kontrol prováděných oddělením kontrolním a právním Magistrátu města Děčín. 

Při výkonu řídící kontroly se uplatňují kontrolní metody a postupy stanovené prováděcí 
vyhláškou k zákonu o finanční kontrole. Při výkonu řídící kontroly je zajištěno rozdělení 
pravomocí a odpovědností při nakládání s veřejnými prostředky, a to při přípravě, schvalování, 
provádění a kontrole operací, zejména ve vztahu k veřejným zakázkám, uzavírání smluv, 
vystavování objednávek, vzniku ostatních závazků, úhradám závazků a dále při zajišťování 
příjmů města. Řídící kontrola byla v roce 2018 kromě těchto druhů operací zaměřena 
v jednotlivých organizačních útvarech také na:  

 průběžné kontroly postupů, tvorby, uzavírání a evidence objednávek a smluv dle 
vnitřních směrnic, 

 kontrola čerpání státního příspěvku na výkon pěstounské péče, 

 kontrola dodržování poplatkové povinnosti u poplatníka místního poplatku z ubytovací 
kapacity a za lázeňský nebo rekreační pobyt dle daňového řádu, 

 kontrola dodržování manuálu spisové služby – obecné postupy evidence dokumentů, 

 kontrola dodržování limitů v pokladnách magistrátu a jejich vyúčtování, 

 kontrola dodržování hospodaření s majetkem města, 

 průběžné kontroly realizovaných projektů, kontroly čerpání a dodržování účelovosti 
přidělených dotačních prostředků, 

 kontroly vydaných rozhodnutí (platebních výměrů, výzvy) na úseku správy místních 
poplatků, 

 kontrola hospodaření s prostředky sociálního fondu statutárního města Děčín, 
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 kontrola postupů při vzniku, hlášení a odškodňování pracovních úrazů, 

 průběžnou kontrolu plnění plánu vzdělávání zaměstnanců 

 plnění nápravných opatření a přijímání preventivních opatření a doporučení 
navržených interním auditem, odd. kontrolním a právním a vnějšími kontrolními orgány 
(krajský úřad, úřad regionální rady, ministerstva apod.). 

 

Řídící kontrolou byly v roce 2018 shledány drobné nedostatky, ke kterým byla včas přijímána 
opatření k nápravě nebo opatření preventivního charakteru. Při zjištění nedostatků, vedoucí 
zaměstnanci určili odpovědnou osobu, způsob a termín přijetí a plnění opatření k nápravě 
a následně kontrolovali, zda byla opatření přijímána a plněna a zda zjištěné nedostatky byly 
odstraněny. Zavedené kontrolní postupy se jeví jako dostatečně účinné. 
 
V roce 2018 bylo oddělením kontrolním a právním provedeno celkem 20 vnitřních kontrol, 
z toho 18 kontrol bylo provedeno v souladu s plánem kontrolní činnosti Magistrátu města 
Děčín a dále byly provedeny 2 mimořádné kontroly. Kontroly byly zaměřeny na prověření 
funkčnosti, přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému města, na dodržování 
obecně závazných právních předpisů, vnitřních předpisů města a magistrátu a na 
odstraňování nedostatků zjištěných vnějšími kontrolami. 
 
Z celkového počtu 20 provedených vnitřních kontrol bylo u 12 kontrol konstatováno, že daný 
úsek kontrolované činnosti byl shledán bez nedostatků. U ostatních 8 kontrol byly zjištěny 
nedostatky, o kterých byl vzápětí informován vedoucí kontrolovaného odboru a tajemník 
Magistrátu města Děčín. Jednalo se např. o následující nedostatky: 

 rozdíl ve výměře záboru veřejného prostranství a početní rozdíl při výměru 
poplatku, 

 elektronický formulář cestovní příkaz tuzemský obsahoval v kolonce „určený 
dopravní prostředek“ výraz auto cizí, což vnitřní směrnice nepřipouští, 

 absence označení umístění lékárniček v budově magistrátu, včetně aktualizace 
osob odpovědných za svěřené lékárničky. 
 

Zjištěné nedostatky z vnitřních kontrol byly odstraňovány v průběhu kontroly nebo po 
projednání kontrolního zápisu. Opatření k odstranění nedostatků byla kontrolovanými útvary 
přijímána, a to ve většině případů na základě termínovaného úkolu zadaného tajemníkem na 
poradě vedoucích odborů. Oblasti, v nichž byly zjištěny nedostatky, a měla být přijata nápravná 
opatření, jsou zpravidla zařazeny do plánu kontrolní činnosti oddělení kontrolního a právního 
na následující rok. Na základě výsledků kontrol byly např. aktualizovány vnitřní předpisy 
města, upraveny pracovní a procesní postupy, došlo k proškolení zaměstnanců nebo byla 
zvýšena kontrolní činnost na úseku, na kterém byly nedostatky zjištěny. 

V rámci prováděné předběžné, průběžné a následné řídící kontroly byly zavedené kontrolní 
postupy vyhodnoceny jako funkční, dostatečně přiměřené a účinné.  Z výsledků řídící kontroly 
nevyplynulo v roce 2018 žádné závažné zjištění ve smyslu § 22 odst. 6 zákona o finanční 
kontrole.  

V roce 2018 provedla přezkoumání hospodaření statutárního města Děčín za rok 2017 
společnost TOP AUDITING, s.r.o. Brno. Přezkoumáním nebyly shledány žádné chyby 
a nedostatky a nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření 
města v budoucnosti. 

V rámci vnitřního kontrolního systému jsou sledovány a vyhodnocovány také výsledky 
vnějších kontrol, které provádí jiné orgány veřejné správy např. finanční úřad, krajský úřad, 
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jednotlivá ministerstva, inspekce apod. V roce 2018 bylo provedeno celkem 18 vnějších 
kontrol. Z provedených vnějších kontrol byly ve dvou případech zjištěny nedostatky. V prvním 
případě bylo Odborovou zdravotní pojišťovnou zjištěno, že pojistné za kontrolované období 
nebylo vždy placeno ve lhůtě stanovené zákonem o pojistném. Na základě výše uvedeného 
bylo vyměřeno penále ve výši 690 Kč, které bylo na základě rozhodnutí Odborové zdravotní 
pojišťovny prominuto.  

V druhém případě bylo Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou vyměřeno penále ve výši 
492 Kč, a to z důvodu neuhrazení veřejného zdravotního pojištění členky komise 
prostřednictvím zaměstnavatele. Výše uvedené penále bylo dne 27.11.2018 uhrazeno a 
zároveň toho dne byla České průmyslové zdravotní pojišťovně odeslána žádost o odstranění 
tvrdosti zákona. 

Statutární město Děčín obdrželo již v roce 2017, kromě výše uvedeného i platební výměr, 
týkající se provedené kontroly z roku 2016. Jednalo se o kontrolu provedenou kontrolním 
orgánem Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, který vymáhá finanční 
prostředky ve výši 36 035 820 Kč z důvodu zjištěných nedostatků u nadlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce. Proti kontrolnímu zjištění byly podány námitky, které byly následně 
zamítnuty. V současné době je záležitost řešena s extérním právním zástupcem, neboť se 
město Děčín neztotožňuje s kontrolním zjištěním. 

Zavedený vnitřní kontrolní systém statutárního města Děčín je přiměřený, dostatečně 
účinný, reaguje na změny ekonomických, legislativních, provozních a jiných podmínek 
a zajišťuje podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy 
s ohledem na předcházení či minimalizaci možných rizik. 

2. Hodnocení výsledků interního auditu podle § 28 a 29 zákona o finanční 
kontrole  

V roce 2018, stejně jako v předchozích letech, byl interní audit ve statutárním městě Děčín 
zajišťován jedním zaměstnancem organizačně spadajícím přímo pod primátorku a od 
05.11.2018 pod primátora. Primátorkou byl schválen Plán činnosti interního auditora na rok 
2018, do kterého byly zařazeny interní audity a veřejnosprávní kontroly prováděné 
v součinnosti s oddělením kontrolním a právním, dále spolupráce s útvary magistrátu při 
zpracování zprávy podle normy ISO 9001:2015 a zajištění sběru a vkládání dat do databáze 
Benchmarkingové iniciativy 2005. 

Na základě plánu činnosti interního auditora byly v roce 2018 vykonány dva interní audity a 
jeden mimořádný audit. 

První audit systému byl zaměřen na zpracování dokumentů, jako materiálů vztahujících se 
k příspěvkovým organizacím, do rady města. Auditem byl prověřen systém evidence 
dokumentů úředního charakteru, které jsou doručovány jak prostřednictvím podatelny, tak 
fyzicky, či e-mailem. Tento systém byl prověřen u odvětvových odboru, které metodicky vedou 
příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Děčín. 

Systém se u jednotlivých odboru lišil, nebyl tak shledám soulad se SPISOVÝM ŘÁDEM -5 
statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín. Jelikož elektronická evidence dokumentů 
slouží jako „archiv“, ve kterém mají být evidovány a ukládány veškeré dokumenty úředního 
charakteru, bylo závěrem auditu doporučení skenovat dokumenty do systému elektronického 
systému spisové služby bez příloh, pouze s uvedeným počtem příloh. Toto doporučení bylo 
vedením akceptováno. 
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Druhý audit byl zaměřen na prověření shody účetní hodnoty evidovaného majetku (pozemky 
a stavby) ve výpůjčce příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Děčín (dále jen 
PO) evidované na podrozvahovém účtu PO. 

Uváděné hodnoty majetku ve výpůjčce se na podrozvahovém účtu u pěti PO neshodovaly 
s hodnotou majetku evidovanou odborem místního hospodářství. Vždy se jednalo o pochybení 
ze strany PO. Riziko zkreslení účetní hodnoty majetku města ve výpůjčce v účetním 
výkaznictví na podrozvahovém účtu PO je způsobeno absencí souhrnné informace o celkové 
účetní hodnotě majetku ve výpůjčce, a tudíž nedostatečnou kontrolou účetního výkaznictví 
jednotlivých PO. 

Doporučením auditu bylo nastavení toku informací mezi jednotlivými odbory pro případnou 
kontrolu alespoň 1x za rok, pomocí interaktivní tabulky obsahující aktuální informace o 
účetních hodnotách majetku ve výpůjčkách jednotlivých PO dle uzavřených smluv. 

Třetí mimořádný audit byl zaměřen na vyhodnocování dodržování Informační koncepce 
Statutárního města Děčín, verze 2.0 ze dne 01.11.2018 zpracované projektantkou 
informačních a komunikačních systémů a schválené tajemníkem Magistrátu města Děčín.  

Jednotlivé oblasti výše uvedené koncepce jsou plněny v souladu s touto koncepcí, vyjma 
provozní dokumentace, která není zcela úplná, jak ukládá vyhláška č. 529/2006 Sb., 
o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce, kde § 10 uvádí konkrétní požadavky 
na strukturu provozní dokumentace. 

Provedeným auditem byla zjištěna absence systémové příručky ISVS Yamaco, absence 
platné „Směrnice IT“ a absence bezpečnostní politiky ISVS VITA, ISVS Radnice VERA a ISVS 
T-WIST. Doporučením auditu pak bylo provést nápravná opatření k výše uvedeným 
nedostatkům, které bylo vedením akceptováno. 
Při výkonu auditů byly uplatňovány postupy podle § 27 až 31 vyhlášky č. 416/2004 Sb. Zprávy 
o zjištěních z vykonaných auditů byly v souladu s § 31 odst. 1 písm. c) výše uvedené vyhlášky 
projednány s vedoucími auditovaných organizačních útvarů a s jejich stanovisky byly následně 
předány vedoucímu orgánu veřejné správy. 

Z provedených interních auditů nevyplynulo v roce 2018 žádné závažné zjištění ve 
smyslu § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole.  

V roce 2018 zajišťoval interní auditor také sběr a vkládání dat do databáze Benchmarkingové 
inciativy 2005 a následně na základě žádostí vedoucích organizačních útvarů města 
zpracovával z této databáze analytické výstupy. Dále spolupracoval s organizačními útvary 
města na udržení systému managementu kvality podle normy ISO 9001 a podílel se na 
přezkoumání tohoto systému. 

Interním auditorem bylo vedení v roce 2018 upozorněno na podezření vzniku rizika, kdy 
poskytnutá dotace na provoz zimního stadionu může být využívána nehospodárně, neúčelně 
a neefektivně, a to z důvodu konkrétní ne specifikace nákladových položek ve veřejnosprávní 
smlouvě, potažmo v předloženém položkovém rozpočtu, kdy položky nejsou konkrétně 
specifikovány, pouze obecně. 
 

3. Zhodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol vykonávaných podle § 7 odst. 
2 a § 8, 9 a 11 zákona o finanční kontrole včetně zhodnocení přiměřenosti a 
účinnosti zavedeného systému této kontroly 

Veřejnosprávní kontroly byly v roce 2018 zajišťovány oddělením kontrolním a právním. V roce 
2018 bylo provedeno celkem 18 veřejnosprávních kontrol, z toho 14 kontrol bylo 
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provedeno v souladu s plánem kontrolní činnosti Magistrátu města Děčín a dále byly 
provedeny 4 kontroly zaměřené na plnění nápravných opatření. Jedna kontrola nebyla 
dle plánu provedena, a to z důvodu časové náročnosti předešlé veřejnosprávní kontroly 
u PO. 
Většina kontrol a to 13 byla provedena v souladu s § 9 odst. 1 zákona o finanční kontrole u 
příspěvkových organizací zřízených statutárním městem, v 5 případech byly veřejnosprávní 
kontroly provedeny v souladu s § 9 odst. 2 zákona o finanční kontrole, tzn. u příjemců veřejné 
finanční podpory.  
 
Veřejnosprávní kontroly byly zaměřeny na následné přezkoumání správnosti majetkových 
a finančních operací včetně dodržování opatření směřujících k odstranění či předcházení 
vzniku závadných finančních operací. Bylo prověřováno, zda kontrolované osoby dodržují 
obecně závazné právní předpisy a vnitřní předpisy k finančnímu hospodaření, k inventarizaci 
majetku a závazků, k vnitřnímu kontrolnímu systému apod. Dále bylo prověřováno, zda 
kontrolované osoby chrání dostatečným způsobem veřejné prostředky proti rizikům, 
nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům, které by byly způsobeny porušením právních 
předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky 
nebo trestnou činností, zda je uvnitř příspěvkových organizací zajištěna včasná a spolehlivá 
informovanost vedoucích zaměstnanců o nakládání s veřejnými prostředky, o prováděných 
operací a jejich průkazném účetním zpracování a zda je výkon veřejné správy v těchto 
organizacích uskutečňován hospodárně, efektivně a účelně. 
 
Při kontrolách u příspěvkových organizací bylo prověřováno nakládání a hospodaření 
s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 4 zákona o finanční kontrole, byl kontrolován 
zavedený vnitřní kontrolní systém příspěvkových organizací (zda je dostatečně účinný, 
reagující včas na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek) a dále bylo 
kontrolováno i přijetí nápravných opatření dle zjištěných nedostatků z předchozích 
veřejnosprávních kontrol. 
 
Z 13 veřejnosprávních kontrol provedených u příspěvkových organizací statutárního města 
Děčín nebyly v 5 případech zjištěny nedostatky, drobné nedostatky byly zjištěny u 8 
příspěvkových organizací. Jednalo se převážně o nedostatky v oblasti vedení účetnictvím, 
veřejných zakázek a v oblasti inventarizace majetku.  

 
Při kontrole plnění přijatých opatření ke zjištěným nedostatkům nebyla opakovaně přijata 
opatření. 

 
Při veřejnosprávní kontrole prováděné u 5 příjemců veřejné finanční podpory ve smyslu 
zákona o finanční kontrole, bylo kontrolováno účelové využití dotací, jejich správné a včasné 
vyúčtování, plnění podmínek smluv uzavřených mezi poskytovatelem a příjemcem dotace 
a plnění podmínek zásad pro poskytování finančních dotací z rozpočtu města. Při těchto 
kontrolách nebyly zjištěny nedostatky a nebylo konstatováno porušení rozpočtové kázně 
podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
 
Z výsledků veřejnosprávních kontrol provedených v roce 2018 nevyplynulo závažné 
zjištění ve smyslu § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole. 
 
Zavedený systém vykonávaných veřejnosprávních kontrol se jeví jako přiměřený 
a účinný.  

Pro stručné zhodnocení výsledků řídící kontroly podle § 26 a 27 zákona o finanční kontrole 
byla ředitelům příspěvkových organizací předána osnova, která tvořila podklad pro zpracování 
jejich zprávy o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu. Zprávy předaly 
příspěvkové organizace v termínu a dle stanovené osnovy k dalšímu zpracování. 
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4 

Vnější kontroly 2018 
Pořadové 

číslo 
Kontrola ze 

dne č.j. Věc Kontrolující 

1. 30.1.2018 127/SCKZU/2018-1-4 Protokol o 
kontrole KÚÚK 

2. 4.1.2018 755/UPS/2017 Protokol o 
kontrole KÚÚK 

3. 5.3.2018 1033/ZPZ/2018 Protokol o 
kontrole KÚÚK 

4. 10.3.2018 477/SCKZU/2018-4 Protokol o 
kontrole KÚÚK 

5. 1.2.2018 123/SCKZU/2018-4 Protokol o 
kontrole KÚÚK 

6. 6.4.2018 127/KON/2018-3 Protokol o 
kontrole KÚÚK 

7. 29.6.2018 222567/18/DC Protokol o 
kontrole ÚP 

8. 7.8.2018 G 4/2018 Protokol o 
kontrole MZČR 

9. 21.8.2018 RRSZ 5295/2018 Protokol o 
kontrole RRSZ 

10. 19.10.2018 2159/SCKZU/2018-4 Protokol o 
kontrole KÚÚK 

11. 24.5.2018 70492/2018/KUUK Protokol o 
kontrole KÚÚK 

12. 9.8.2018 45002/046768/18/010/JH Protokol o 
kontrole ČSSZ 

13. 18.9.2018 10783/18-SSHR Protokol o 
kontrole SSHR 

14. 13.11.2018 3665/ZPZ/2018 
(164443/2018/KUUK) 

Protokol o 
kontrole KÚÚK 

15. 13.11.2018 3665/ZPZ/2018 
(164464/2018/KUUK) 

Protokol o 
kontrole KÚÚK 

16. 11.5.2018 13111/7.50/18-2 Protokol o 
kontrole OIP 

17. 8.1.2018 32263/18/UL Protokol o 
kontrole ÚPČR 

18. 1.11.2018 1846003604/PK1/2018 Výzva (penále) OZP 

19. 23.11.2018 FPVZ/FIT/VN/2018_KZ/088696/2 Výkaz 
nedoplatků ČPZP 
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KONTROLY VYKONÁVANÉ MAGISTRÁTEM MĚSTA DĚČÍN

1. veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací ve zřizovatelství města Děčín
Číslo 

kontroly Název Kontrolu vykonal Datum 
kontroly

Stručné zhodnocení 
kontroly

Počet 
chyb

VSK+NO 1/2018 ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 
369/25, Bártová, Česneková 1.2.2018 -

28.2.2018
kontrolou byly zjištěny 
nedostatky 4

VSK+NO 2/2018 MŠ Děčín XXXII, Májová 372 Bártová, Česneková,
Lemfeldová

1.3.2018 -
23.5.2018

kontrolou byly zjištěny 
nedostatky 6

VSK+NO 3/2018 ZŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12 Bártová, Česneková 3.4.2018 -
30.4.2018

kontrolou byly zjištěny 
nedostatky 1

VSK 4/2018 Zelená pro planetu, z.s. Česneková 26.4.2018 kontrolou nebyly zjištěny 
nedostatky 0

VSK 5/2018 Oblastní charita Česká 
Kamenice Bártová 6.6.2018 kontrolou nebyly zjištěny 

nedostatky 0

VSK 6/2018 Centrum sociálních služeb 
Děčín, 28. října 1155/2 Bártová, Česneková 6.6.2018 -

30.6.2018
kontrolou byly zjištěny 
nedostatky 1

VSK 7/2018 Kultura pro Děčín Česneková 20.8.2018 kontrolou nebyly zjištěny 
nedostatky 0

VSK 8/2018 Děčínská sportovní, Oblouková 
1400/6 Bártová, Česneková 1.7.2018 -

31.7.2018
kontrolou byly zjištěny 
nedostatky 1

VSK 9/2018 Karate sport Relax Česneková 15.8.2018 kontrolou nebyly zjištěny 
nedostatky 0

VSK 10/2018 Českomor. odborový svaz 
pracovníků ve školství Bártová 28.8.2018 kontrolou nebyly zjištěny 

nedostatky 0

VSK 11/2018 ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín II, 
Vrchlického 630/5 Bártová, Česneková 3.9.2018 -

27.9.2018
kontrolou nebyly zjištěny 
nedostatky 0

NO 12/2018 ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 
369/25, Bártová, Česneková 13.9.2018 kontrolou nebyly zjištěny 

nedostatky 0

NO 13/2018 MŠ Děčín XXXII, Májová 372 Bártová, Česneková 21.9.2018 kontrolou nebyly zjištěny 
nedostatky 0
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NO 14/2018 ZŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12 Bártová 24.9.2018 kontrolou nebyly zjištěny 
nedostatky 0

VSK 15/2018 Městská knihovna Děčín, 
K.Čapka 1441/3 Bártová 1.10.2018 -

31.10.2018
kontrolou byly zjištěny 
nedostatky 1

VSK 16/2018 Dům dětí a mládeže Děčín, 
Teplická 344/38 Bártová, Česneková 3.11.2018 -

31.11.2018
kontrolou byly zjištěny 
nedostatky 1

VSK 17/2018 Zámek Děčín, příspěvková 
organizace, Dlouhá jízda 1234 Bártová, Česneková 3.12.2018 -

31.12.2018
kontrolou byly zjištěny 
nedostatky 1

NO 18/2018 Centrum sociálních služeb 
Děčín, 28. října 1155/2 Bártová 17.12.2018 kontrolou nebyly zjištěny 

nedostatky 0
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2. vnitřní kontroly

Číslo 
kontroly Název, provedeno u odboru Kontrolu 

vykonal Datum kontroly Stručné zhodnocení kontroly

VK 1/2018

Mimořádná kontrola dodržování OZV
statutárního města Děčín č.3/2016 o
místním poplatku za užívání veřejného
prostranství                            

Česneková, 
Bártová, 
Šeneklová

22.1.2018
Kontrolou byl shledán rozdíl ve výměře záboru veřejného
prostranství, dále při výměře poplatku došlo k početní chybě
při počítání dnů záboru. Doporučena revize OZV č.3/2016.

VK 2/2018

Kontrola proškolování vedoucích
zaměstnanců v oblasti dodržování požární
ochrany (Směrnice č.36-1 školení
vedoucích zaměstnanců o požární ochraně)                                     

Česneková 12.2. - 16.2.2018 Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky

VK 3/2018 Kontrola dodržování Směrnice č.22-4
Pokladní řád (pokladní limity, hotovost)                                      Česneková 1.3. - 2.3.2018 Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky

VK 4/2018
Kontrola odstranění nedostatků zjištěných
vnějšími kontrolami za období II. pololetí
roku 2017

Česneková 27.2. - 16.3.2018

V jednom případě nedostatky shledány byly: ze strany MVČR
uložena opatření k nápravě na úseku evidence obyvatel,
cestovních dokladů a občanských průkazů. KÚÚK provedl ve
výše uvedené věci následnou kontrolu, která již byla bez
zjištěných nedostatků.

VK 5/2018 Kontrola dodržování postupů Směrnice č.18-
3 o hospodaření s majetkem města Česneková 19.3. - 23.3.2018 Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky

VK 6/2018
Kontrola dodržování postupů stanovených
Směrnicí č.19 – 5 provoz autodopravy
(referentská vozidla) 

Česneková 18.4. - 26.4.2018 Kontrolou bylo zjištěno, že došlo k porušení článku 8 bodů
2,6 a 11 Směrnice č.19-5 provoz autodopravy.

VK 7/2018
Kontrola zveřejňování smluv a vystavených
objednávek, jejichž finanční plnění je vyšší
než 50 000,-Kč bez DPH

Česneková 15.5. - 18.5.2018 Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky

VK 8/2018

Kontrola dodržování Směrnice č.3 – 2
k zajištění hospodaření s prostředky na
pohoštění a dary pro odbory magistrátu,
městskou policii a organizační složky města 

Česneková 1.6. - 6.6.2018 Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky
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VK 9/2018
Kontrola zaměřená na oblast cestovních
náhrad (Směrnice č.1-5 k cestovním
náhradám)

Česneková 18.6. - 22.6.2018

V souvislosti s kontrolou bylo zjištěno, že elektronický
formulář cestovní příkaz tuzemský obsahuje v kolonce
,,určený dopravní prostředek“ i výraz „auto cizí“. Způsob této
dopravy však není směrnicí ošetřen

VK 10/2018

Kontrola zaměřená na oblast pořizování
služeb, materiálu a majetku města
(Směrnice č.5 – 7 k pořizování služeb,
materiálu a majetku města)

Česneková 16.7. - 20.7.2018 Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky

VK 11/2018
Kontrola dodržování Směrnice č.13-8 o
užívání služebních mobilních telefonních
přístrojů, datových modemů a SIM karet

Česneková 24.7. - 14.8.2018 Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky

VK 12/2018
Kontrola odstranění nedostatků zjištěných
vnějšími kontrolami za období I. pololetí
roku 2018

Česneková 23.8. - 29.8.2018 Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky

VK 13/2018
Kontrola zaměřená na oblast BOZP,
Směrnice č.32–3 řízení bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci

Česneková 13.9. - 27.9.2018

Kontrolou bylo zjištěno, že není provedena aktualizace osob
odpovědných za svěřené lékárničky nebo označení odboru.
Kontrolou bylo zjištěno, že není označeno umístění
lékarniček v suterénu A1 z důvodu výměny dveří.

VK 14/2018

Kontrola dodržování Směrnice č.12-3
postup při přijímání nalezených věcí na
území statutárního města Děčín
a nakládání s nimi

Česneková 13.9. - 21.9.2018

Kontrolou bylo zjištěno, že v případě předávání nalezených
věcí ze strany Městské policie není na ,,Úředním záznamu“
uvedeno prohlášení dle čl. 2, odst. 3, písm. e) směrnice.
V případě dvou nálezů předaných PČR nebyl sepsán záznam
o nálezu dle čl.2, odst.3. směrnice, bylo pouze potvrzeno
převzetí „Záznamu o nálezu“ PČR.

VK 15/2018
Kontrola dodržování postupů Směrnice č.2-
3 k zajištění provozu úřední desky
Magistrátu města Děčín 

Česneková 15.10. - 19.10.2018 Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky

VK 16/2018

Kontrola zaměřená na oblast poskytování
ochranných pracovních prostředků
(Směrnice č.33-3 poskytování osobních
ochranných pracovních prostředků, mycích,
čistících a dezinfekčních prostředků a
ochranných nápojů). 

Česneková 1.11. - 9.11.2018
Kontrolou bylo zjištěno, že za období 1. pololetí roku 2018
nebyly přidělovány žádné OOPP . Kontrolou nebyly zjištěny
nedostatky
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VK 17/2018 Mimořádná kontrola předložených
vyúčtování za rok 2017 (dotace na provoz) Česneková 22.10. - 2.11.2018

Kontrolou bylo zjištěno, že u přidělených dotací (3 příjemci)
byla použita část finančních prostředků na krytí zálohových
plateb v jednotlivých měsících roku 2017 na energie, čímž byl
porušen čl.II odst.5 smlouvy kde je uvedeno, že přidělená
dotace může být použita pouze ke krytí nákladů
vynaložených v období od 1.1.2017 až 31.12.2017. Kontrolou
dále bylo zjištěno, že ve vyúčtování jsou doloženy faktury
nesprávně označeného odběratele, viz str.4.

VK 18/2018
Kontrola zaměřená na oblast pracovních
úrazů (Směrnice č.37-2 – postup při vzniku,
hlášení a odškodňování pracovních úrazů)

Česneková 8.11. - 21.11.2018 Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky

VK 19/2018
Kontrola nároku na stravné vyplácené
prostřednictvím systému Ticket Restaurant
(Směrnice č.15-4 o úhradách stravného)

Česneková 23.11. - 4.12.2018 Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky

VK 20/2018 Kontrola dodržování Směrnice č.6-2 škodní
a náhradové řízení                                        Česneková 10.12. - 14.12.2018 Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky
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3. interní audit
datum 
auditu

objekt 
auditu

navržena doporučení k 
odstranění nedostatků

přijatá opatření 
hodnocena jako účinná

05.10.2018-
10.12.2018  interní auditor

Interní audit byl zaměřen na prověření 
shody účetní hodnoty evidovaného 

majetku (pozemky a stavby) ve výpůjčce 
příspěvkových organizací zřízených 

statutárním městem Děčín (dále jen PO) 
evidované na podrozvahovém účtu PO a 

předané odboru ekonomickému a na 
základě smluv o výpůjčce na odboru 

místního hospodářství.
Audit byl proveden za účelem nastavení 

informačních toků mezi zmíněnými 
odbory, potažmo s odvětvovými odbory 

jednotlivých PO.

OMH a OE

Absencí toku informací o celkové účetní hodnotě 
majetku ve výpůjčce k 31.12. daného roku jednotlivých 

PO ze strany odboru místního hospodářství, nelze 
provést kontrolu účetních hodnot majetku ve výpůjčce u 
jednotlivých PO jimi uvedených na podrozvahovém účtu. 

Účetní hodnota majetku uvedená na podrozvahovém 
účtu PO není tak věrným a poctivým obrazem hodnoty 

majetku ve výpůjčce. 

doporučení nebyla 
navržena

přijatá opatření 
hodnocena jako účinná

audit vykonal předmět auditu výsledek auditu odstranění závad výsledek auditu

04.06.2018-
31.08.2018 interní auditor

audit systému - zaměřený na evidenci a 
zpracování dokumentů, jako materiálů 

vztahujících se k příspěvkovým 
organizacím, do rady města

OŽP, OSV a 
OŠK

Samotná evidence dokumentů je závislá především na 
zaměstnanci zpracovávajícím příchozí i odchozí 

dokument na odvětvovém odboru. Systém vedení 
evidence se u jednotlivých zaměstnanců liší. Pokud má 
dokument více listů do ERMS je skenována pouze první 

strana souboru dokumentů, tudíž nelze dohledat 
všechny příchozí dokumenty. 

Příchozí dokumenty dohledané v analogové podobě, 
neobsahovaly identifikační znak, jednalo se především o 

pracovní kopie. Dokument byl tedy odboru doručen v 
digitální podobě, z které byla vytvořena tiskem pracovní 

kopie.
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02.11.2018-
21.12.2018 OMH interní auditor

Interní audit byl zaměřen na 
vyhodnocování dodržování Informační 
koncepce Statutárního města Děčín, 

verze 2.0 ze dne 01.11.2018 zpracované 
Bc. Janou Prouzovou, projektantkou 

informačních a komunikačních systémů a 
schválené Ing. Jaromírem Zajíčkem, 
MPA, tajemníkem Magistrátu města 
Děčín. Audit byl proveden za účelem 

dodržení zákonné povinnosti 
pravidelného vyhodnocování dodržování 

informační koncepce v souladu s 
vyhláškou Ministerstva informatiky č. 

529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu 
a obsah informační koncepce a provozní 
dokumentace a o požadavcích na řízení 
bezpečnosti a kvality systémů veřejné 

správy (vyhláška o dlouhodobém řízení 
informačních systémů veřejné správy). 

Podnětem pro vydání aktualizované 
Informační koncepce verze 2.0 byl 

Protokol o výsledku kontroly č. 2017/02 ze 
dne 01.03.2017, kdy kontrolním orgánem 
Ministerstva vnitra, odbor eGovernmentu, 

byly zjištěny dílčí nedostatky, kdy 
odstranění těchto nedostatků vyžadovalo 

aktualizaci Informační koncepce, 
počáteční verze 1.0.

Jednotlivé oblasti výše uvedené koncepce jsou plněny v 
souladu s touto koncepcí, vyjma provozní dokumentace, 
která není zcela úplná, jak ukládá vyhláška č. 529/2006 

Sb., o požadavcích na strukturu a obsah informační 
koncepce, kde § 10 uvádí konkrétní požadavky na 

strukturu provozní dokumentace. Provozní dokumentaci 
ISVS tvoří bezpečnostní dokumentace ISVS, systémová 
příručka a uživatelská příručka s tím, že tyto dokumenty 
mohou být sloučeny. Dle specifikace jednotlivých ISVS 

používaných městem nebyla uvedena systémová 
příručka u ISVS Yamaco, která dle systémového 
správce nebyla dodavatelem dodána. Informační 

koncepce verze 2.0 uvádí jako bezpečnostní dokument 
ISVS „Směrnici IT“, která v průběhu vyhodnocování 

nebyla v platnosti. Dle sdělení vedoucího odd. IT je tato 
směrnice v připomínkovém řízení. Bezpečnostní politika, 

která je součásti bezpečnostní dokumentace ISVS a 
která dle vyhlášky č. 529/2006 Sb., o požadavcích na 

strukturu a obsah informační koncepce musí být 
vytvořena pro ISVS VITA, ISVS Radnice VERA a ISVS 

T-WIST, nebyla vytvořena.

doporučení nebyla 
navržena

přijatá opatření 
hodnocena jako účinná
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Obecná informace o výsledcích kontrol za rok 2018 v souladu s ustanovením 
§ 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) 

Radou města bylo schváleno na rok 2018 provedení 15 veřejnosprávních kontrol (dále jen 
„VSK“), z toho 9 VSK u příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Děčín, 
*1 VSK byla vypuštěna z důvodu časové náročnosti u vykonané VSK MŠ Májová 
(dále jen “příspěvkové organizace“) a 5 VSK u namátkově vybraných příjemců veřejné finanční 
podpory. Vykonáno bylo celkem 18 VSK, z toho 9 VSK plus 4 kontroly zaměřené na plnění 
nápravných opatření k nedostatkům zjištěným předchozími plánovanými VSK a 5 u příjemců 
veřejné finanční podpory. 

VSK u příspěvkových organizací byly zaměřeny na následné přezkoumání správnosti 
majetkových a finančních operací, včetně dodržování opatření směřujících k odstranění 
či předcházení vzniku závadných finančních operací. Bylo prověřováno, zda kontrolované 
osoby dodržují právní předpisy a vnitřní předpisy k finančnímu hospodaření, k inventarizaci 
majetku a závazků, k vnitřnímu kontrolnímu systému apod. Dále bylo prověřováno, zda 
je uvnitř příspěvkových organizací zajištěna včasná a spolehlivá informovanost vedoucích 
zaměstnanců o nakládání s veřejnými prostředky, o prováděných operacích, o jejich 
průkazném účetním zpracování, zda kontrolované osoby chrání dostatečným způsobem 
veřejné prostředky proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům, které by byly 
způsobeny porušením právních předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním 
nakládáním s veřejnými prostředky nebo trestnou činností.  

Kontrolami u příjemců veřejné finanční podpory bylo prověřováno zejména účelové využití 
dotací, jejich správné a včasné vyúčtování, a dodržování stanovených podmínek pro použití 
poskytnutých dotačních titulů. 

Přehled o zjištěních u kontrolovaných osob za rok 2018 

Příspěvkové organizace: 

1. Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, + nápravná opatření z VSK 
č. 32/2017  
provedenou VSK č. 1/2018 bylo zjištěno, že nedostatek v oblasti inventarizace majetku 
a závazků nebyl odstraněn a zjištěné chyby se opakovaly. 

2. Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, nápravná opatření 
provedenou VSK č. 12/2018 bylo zjištěno, že PO přijala opatření a na odstranění 
nedostatku pracuje. 

3. Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, + nápravná opatření z VSK č. 26/2017 
provedenou VSK č. 2/2018 byly shledány opakující se nedostatky v oblasti chybného 
účtování, v oblasti inventarizace majetku a závazků, v oblasti škodního a náhradového 
řízení. PO nebyl řádně zajištěn vnitřní kontrolní systém. 

4. Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, nápravná opatření 
provedenou VSK č. 13/2018 bylo zjištěno, že nedostatky byly odstraněny. 

5. Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, + nápravná opatření z VSK 
č. 3,10,18/2017,  
provedenou VSK bylo zjištěno, že PO plní nápravná opatření, VSK č. 3/2018 byl zjištěn 
nedostatek v oblasti fondu FKSP. 

6. Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, nápravná opatření 
provedenou VSK č. 14/2018 bylo zjištěno, že nedostatek byl odstraněn. 

7. Centrum sociálních služeb Děčín, Děčín I, ul. 28. října 1155/2,  
provedenou VSK č. 6/2018 byl zjištěn nedostatek v oblasti účtování zásob. 
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8. Centrum sociálních služeb Děčín, Děčín I, ul. 28. října 1155/2, nápravná opatření 
provedenou VSK č. 18/2018 bylo zjištěno, že nedostatek byl odstraněn. 

9. Děčínská sportovní, Děčín III, Oblouková 1400/6, 
provedenou VSK č. 8/2018 byl shledán nedostatek v oblasti účetnictví, který byl během 
kontroly opraven. 

10. Základní škola Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5,  
provedenou VSK č. 11/2018 Nebyly zjištěny nedostatky. 

11. Městská knihovna Děčín, K. Čapka 1441/3, 
provedenou VSK č. 15/2018 byl zjištěn nedostatek v oblasti účetnictví. Kontrola 
nápravného opatření proběhne v roce 2019. 

12. Dům dětí a mládeže Děčín, Teplická 344/38, 
provedenou VSK č. 16/2018 byl zjištěn nedostatek v oblasti účetnictví. Kontrola 
nápravného opatření proběhne v roce 2019. 

13. Zámek Děčín, příspěvková organizace, Dlouhá jízda 1254, 
provedenou VSK č. 17/2018 byl zjištěn nedostatek v oblasti účetnictví. Kontrola 
nápravného opatření proběhne v roce 2019. 

*ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní proběhne v červnu 2019 

Příjemci veřejné finanční podpory: 

1. Kultura pro Děčín, z.s., ČSL armády 1232/20, Děčín I, 40502 
kontrolou nebyly shledány nedostatky. 
 

2. Zelená pro planetu, z.s., Teplická 49, Děčín IX 
kontrolou nebyly shledány nedostatky. 
 

3. Karate sport Relax Děčín, z.s., Příčná 350/4, Děčín III 
kontrolou nebyly shledány nedostatky. 
 

4. Oblastní charita Česká Kamenice, Evidované církevní právnické osoby, Tyršova 350, 
40721, Česká Kamenice 
kontrolou nebyly shledány nedostatky. 
 

5. Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství, Oblastní organizační jednotka 
Děčín, ČSL Armády 681/10, Děčín I, 40502 
kontrolou byl shledán nedostatek: Podmínky stanovené ve smlouvě o poskytnutí dotace 
nebyly příjemcem dotace dodrženy. V odstavci III. „Povinnosti příjemce“ nebyl dodržen 
bod č. 5), příjemce, jenž obdržel 10.000,00 Kč, dle přiložené smlouvy čerpal na základě 
předložené faktury 9.999,00 Kč. Měl tedy do 15.1.2018 vrátit 1,00 Kč, což neučinil. 
Z pohledu kontroly došlo tak k porušení smluvních podmínek a porušení rozpočtové kázně 
dle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech č. 250/2000 Sb., kdy je příjemce dotace 
povinen odvést neoprávněně použité nebo zadržené finanční prostředky do rozpočtu 
poskytovatele včetně sankce stanovené tímto zákonem. V průběhu prováděné kontroly 
přijal poskytovatel dotace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města 
Děčín, opatření k provedení nápravy. Odvod ve výši 1,00 Kč tedy uložen nebyl a bylo 
upuštěno od vymáhání. Jakékoliv úkony (výzva, zasílání poštou na doručenku…) 
by byly v rozporu se zásadou hospodárnosti (na toto odkazuje i daňový řád). 
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Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 40538 Děčín IV 

 

I n v e n t a r i z a č n í   z p r á v a   Ú I K 

o provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2018 

 

Rozvahový den: 31.12.2018. 

Rozhodný den: dle příkazu č. 3/2018 primátora statutárního města Děčín a jeho dodatku č. 1. 

Prvotní inventura byla zahájená dne a ukončena dne: dle příkazu č. 3/2018 primátora statutárního 

města Děčín a jeho dodatku č. 1. 

Rozdílová inventura byla zahájená dne 2.1.2019 a ukončená dne 11.1.2019. 

Inventarizace byla zahájená dne a ukončená dne: dle příkazu č. 3/2018 primátora statutárního města 

Děčín a jeho dodatku č. 1. 

Bylo vyhotoveno 17 prohlášení DIK o provedení inventarizace majetku a závazků. 

Inventarizací bylo zjištěno: 

 

Druh majetku 
Skutečný stav v 

Kč Účetní stav v Kč Rozdíl v Kč 

    
Software - SÚ 013 14 464 438,73 14 464 438,73 0,00 

    
DDNM - SÚ 018 9 266 667,06 9 266 667,06 0,00 

    
Ostatní DNM - SÚ 019 5 649 424,40 5 649 424,40 0,00 

    
Stavby - SÚ 021 3 560 013 221,48 3 560 013 221,48 0,00 

    
Samostatné hm. movité věci a soubory     
hm. movitých věcí - SÚ 022 131 308 386,69 131 308 386,69 0,00 

    
Drobný dlouhodobý hmotný majetek -    
SÚ 028 90 694 300,35 90 694 300,35 0,00 

    
Pozemky - SÚ 031 759 288 910,31 759 288 910,31 0,00 

    
Kulturní předměty - SÚ 032 1 239 489,00 1 239 489,00 0,00 

    
DHM určený k prodeji - SÚ 036 0,00 0,00 0,00 

    
    
    

309



    Účetní stav v Kč   

    
Nedokončený DNM - SÚ 041  228 475,83  
    
Nedokončený DHM - SÚ 042  285 214 293,75  
    
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek - SÚ 043 0,00  
    
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm. majetek - SÚ 052 2 001 463,60  
    
Maj. účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - SÚ 061 95 512 533,00  
    
Ostatní dlouhodobý finanční majetek - SÚ 069 391 971 925,53  
    
Oprávky k Software - SÚ 073  -16 287 871,47  

    
Oprávky k drobnému DNM - SÚ 078  -9 266 667,06  
    
Oprávky k ostatnímu DNM - SÚ 079  -1 894 528,00  
    
Oprávky ke stavbám - SÚ 081  -618 413 241,71  
    
Oprávky k sam. hm. movitým věcem a souborům   
hm. movitých věcí - SÚ  082  -82 463 583,33  
    
Oprávky k DDNM - SÚ 088  -90 694 300,35  
    
    

Druh majetku 
Skutečný stav v 

Kč Účetní stav v Kč Rozdíl v Kč 

    
Materiál na skladě - SÚ 112 2 076 706,08 2 076 706,08 0,00 

    
Zboží na skladě - SÚ 132 349 164,34 349 164,34 0,00 

    
    Účetní stav v Kč   

    
Ostatní zásoby - SÚ 139  3,00  
    
Opravné pol. k jiným pohl. z hlavní činnosti - SÚ 192 -48 110 142,19  
    
Opravné pol. k odběratel - SÚ 194  -37 846 319,82  
    
Základní běžný účet ÚSC - SÚ 231  236 912 397,05  
    
Běžné účty fondů ÚSC - SÚ 236  3 281 410,29  
    

    Účetní stav v Kč   
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Běžný účet HČ - SÚ 241  13 361 383,17  
    
Jiné běžné účty - SÚ 245  2 143 236,96  
    
Pokladna - SÚ 261  3 910,46  
    
Peníze na cestě - SÚ 262  4 268,00  
    

  
Skutečný stav v 

Kč Účetní stav v Kč Rozdíl v Kč 

    
Ceniny  - SÚ 263 378 689,00 378 689,00 0,00 

    
    
    

    Účetní stav v Kč   

    
Odběratelé – SÚ 311  51 312 171,21  
    
Krátkodobé poskytnuté zálohy – SÚ 314  17 429 205,40  
    
Jiné pohledávky z hlavní činnosti – SÚ 315  65 247 400,61  
    
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkod. - SÚ 316 0,00  
    
Dodavatelé -  SÚ 321  -14 449 811,44  
    
Krátkodobé přijaté zálohy - SÚ 324  -13 703 498,69  
    
Závazky z dělené správy - SÚ 325  0,00  
    
Zaměstnanci  - SÚ 331  0,00  
    
Jiné závazky vůči zaměstnancům – SÚ 333  -10 453 092,00  
    
Pohledávky za zaměstnanci – SÚ 335  2 600,00  
    
Sociální zabezpečení - SÚ 336  -4 019 321,00  
    
Zdravotní pojištění - SÚ 337  -1 751 696,00  
    
Důchodové spoření - SÚ 338  0,00  
    
Ost. daně, poplatky a jiná obd.peněžní plnění  – SÚ 342 -1 435 748,00  
    

    Účetní stav v Kč   
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DPH – SÚ 343  -360 549,13  
    
Pohledávky za vybranými ústředními vlád.inst. - SÚ 346 0,00  
    
Pohledávky za vybranými míst.vlád.institucemi - SÚ 348 0,00  
    
Krátkodobé poskytnuté zál.na transfery - SÚ 373 25 937 000,00  
    
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery -SÚ 374 -52 139 662,33  
    
Ostatní krátkodobé pohledávky  - SÚ 377  6 935 882,21  
    
Ostatní krátkodobé závazky - SÚ 378  -2 720 563,78  
                                                                   
Náklady příštích období - SÚ 381  110 253,00  
    
Výdaje příštích období - SÚ 383  -7 818,00  
    
Výnosy příštích období - SÚ 384  -18 562 420,04  
    
Příjmy příštích období - SÚ 385  0,00  
    
Dohadné účty aktivní - SÚ 388  89 440 697,75  
    
Dohadné účty pasivní - SÚ 389  -35 186 173,67  
    

Jmění účetní jednotky – SÚ 401  
-4 034 111 

525,06  
    
Transfery na pořízení dlouhodobého maj. - SÚ 403 -724 075 370,59  
    
Oceňovací rozd. při prvotním použití metody -SÚ 406 513 233 652,62  
    
Jiné oceňovací rozdíly - SÚ 407  0,00  
    
Opravy předcházejících účetních období - SÚ 408 11 943 324,11  
    
Ostatní fondy – SÚ 419  -4 571 225,04  
    
Výsledek hospodaření předcházejících úč. období - SÚ 432 -381 732 541,10  
    
Dlouhodobé úvěry – SÚ 451  -13 479 600,00  
    
    
    

    Účetní stav v Kč   

    
Dlouhodobé přijaté zálohy - SÚ 455  -132 309,00  
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Dlouhodobé poskytnuté zálohy - SÚ 465  2 000,00  
    
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - SÚ 471 0,00  
    
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - SÚ 472 -48 450 021,01  
    
    

  
Skutečný stav v 

Kč Účetní stav v Kč Rozdíl v Kč 

    
Jiný drobný DNM – SÚ 901 3 470 271,63 3 470 271,63 0,00 

    
Jiný drobný DHM - SÚ 902  3 082 500,30 3 082 500,30 0,00 

    
    

    Účetní stav v Kč   

    
Vyřazené pohledávky - SÚ 905  6 087 486,35  
    
Ostatní majetek - SÚ 909  297 798 304,98  
    
Kr. podmí.pohl. ze zahraničních transferů - SÚ 913 13 789,55  
    
Ost.krátkod. podmíněné pohled. z transferů - SÚ 915 6 117 709,67  
    
Ost.krátkod. podmíněné závazky z transferů - SÚ 916 0,00  
    
Dl. podmí. pohl. ze zahraničních transferů - SÚ 953 36 686 107,99  
    
Ost.dlouhod.podmíněné pohledávky z transferů – SÚ 955 1 835 913,60  
    
Dl.podmíněné záv. Z důvodu užívání cizího maj...- SÚ 968 0,00  
    
Dlouh.podm.závazky z jiných smluv - SÚ 974 0,00  
    
Dl.podm.závazky ze soud.sporů, správ.řízení aj. – SÚ 986 -36 035 820,00  
    
    

  
Skutečný stav v 

Kč Účetní stav v Kč Rozdíl v Kč 

    
Ost. dlouhodobá podmíněná    
aktiva - SÚ 992 464 955 442,00 464 955 442,00 0,00 

    
    

    Účetní stav v Kč   
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Ostatní dl.podmíněná pasiva - SÚ 994  -8 908 448,98  
    
Vyrovnávací účet k podroz. účtům – SÚ 
999  -775 103 257,09  
    
    
    
    
    
Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.    
    
    
    
    
    
    
    
    
Jména členů ÚIK :  Podpisy :  
    
    
Ing. Jiří Anděl, CSc.      

    
    
Bc. Jana Hoffmannová      

    
    
Jiřina Krauskopfová      

    
    
Lenka Spáčilová      

    
    
Jitka Průžková      

    
    
    
    
V Děčíně dne: 11. 3. 2019    
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Vysvětlivky zkratek: 
 PRIM – primátor 

SMS – Středisko městských služeb 
KŘ – krizové řízení 
JSDH – Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
TAJ – tajemník  
OPO – odbor provozní a organizační 
OSC – odbor správních činností a obecní živnostenský úřad 
OSU – odbor stavební úřad 
OZP – odbor životního prostředí 
OE – odbor ekonomický 
OR – odbor rozvoje 
OMH – odbor místního hospodářství  
OSV – odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
OSK – odbor školství a kultury 
OKD – odbor komunikací a dopravy 
MP – městská policie 
CSS – Centrum sociálních služeb 
SR – státní rozpočet 
PD – projektová dokumentace 
p. o., PO – příspěvková organizace 
VŘ – výběrové řízení 
VHP – výherní hrací přístroj 
ÚK – Ústecký kraj 
ZM – zastupitelstvo města 
RM – rada města 
SFŽP – Státní fond životního prostředí 
ČSÚ – Český statistický úřad 
MF ČR – Ministerstvo financí ČR 
MAD – městská autobusová doprava 
ÚSC – územní samosprávný celek 
ORP – obec s rozšířenou působností 
ÚAP – územně analytické podklady 
MK – místní komunikace 
HZ – hasičská zbrojnice 
SD – společenský dům 
EET – elektronická evidence tržeb 
OP VVV – Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání 
UIK – ústřední inventarizační komise 
IDS – integrovaný dopravní systém 
 
 



Konané dne: 27. 6. 2019 ZM 19 06 04 01

Název:
Přijetí dotací k akci „Nákup hasičského dopravního automobilu“

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo přijetí dotace na nákup hasičského dopravního automobilu z dotačního 
programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ vyhlášeného Ministerstvem vnitra a zároveň 
přijetí dotace z dotačního programu „Program na podporu JSDHO a ostatních složek IZS pro rok 2019“ 
vyhlášeného Ústeckým krajem a

schvaluje

přijetí těchto dotací.

Stanovisko RM:
Rada města usnesením č. 19 11 36 04 ze dne 11. 06. 2019 projednala přijetí dotace na nákup hasičského 
dopravního automobilu z dotačního programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ vyhlášeného 
Ministerstvem vnitra a zároveň přijetí dotace z dotačního programu „Program na podporu JSDHO a ostatních 
složek IZS pro rok 2019“ vyhlášeného Ústeckým krajem a doporučuje Zastupitelstvu města Děčín schválit 
přijetí těchto dotací. 

Cena: 750 000,00
Návrh postupu: RM doporučuje schválit

Důvodová zpráva:
Rada města schválila usnesením č. RM 18 11 36 04 ze dne 12. 6. 2018 přípravu žádosti o dotaci z dotačního 
programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ vyhlášeného Ministerstvem vnitra a usnesením 
č. RM 19 03 36 06 ze dne 12. 2. 2019 přípravu žádosti o dotaci z dotačního programu „Program na podporu 
JSDHO a ostatních složek IZS pro rok 2019“ vyhlášeného Ústeckým krajem s tím, že přijetí dotací bude 
předloženo ke schválení Zastupitelstvu města Děčín.

Nákup nového dopravního automobilu byl konzultován s Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje vč. 
odhadu maximální ceny. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje doporučil nákup a schválil statutárním 
městem předložené „Technické podmínky pro dopravní automobil“. 

Na základě výběrového řízení byla dne 11. 4. 2019 uzavřena smlouva na dodání automobilu s firmou Auto 
Trutnov, s.r.o. Ve smlouvě byla stanovena cena za dílo ve výši 1 500 tis. Kč a termín dodání 180 dnů.
Statutární město Děčín získalo dotaci na nákup nového hasičského dopravního automobilu od Ministerstva 
vnitra ve výši 450 tis. Kč a od Ústeckého kraje ve výši 300 tis. Kč. Spoluúčast města na akci činí tedy 750 tis. 
Kč.

Vyjádření:

Příloha: Smlouva o poskytnutí 
dotace_UK_anonym.pdf Komentář:          



Schvalovací cesta:
Zpracoval: Mgr. Bc. Petr Kužel OR 18.6.2019 08:14 podepsáno

Předkladatel: Ing. Vladislav Raška 18.6.2019 09:32 podepsáno

typ zobrazení anonymně
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Krajský úřad 

Číslo smlouvy u poskytovatele:  19/SML1408/SOPD/KH  
Číslo smlouvy u příjemce:  
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE 
uzavřená v souladu s ust. §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“) 
 
 

Smluvní strany 
Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
Kontaktní osoba:

E-mail/telefon: 
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
 číslo účtu: 1630952/0800 
 
(dále jen ,,poskytovatel“) 
 

a 
 
Příjemce  
Statutární město Děčín  
Sídlo: Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín   
Zastoupený: Jaroslavem Hroudou, primátorem   
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon: 
IČ: 00261238   
DIČ: CZ00261238   
Bank. spojení: ČNB   
číslo účtu: 94-8129431/0710   
Kopie dokladu o právní subjektivitě příjemce je součástí spisu č. j. KUUK/26050/2019, 
uloženého na odboru kanceláře hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje. 
 
 (dále jen ,,příjemce“) 
 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
 
 

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE 
(dále jen „smlouva“) 
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Preambule 
 
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje  
č. 013/13Z/2018, ze dne 25. 6. 2018 schváleny Zásady pro poskytování dotací  
a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“). 
Smlouva se uzavírá v souladu s těmito Zásadami, které jsou pro příjemce závazné ve 
věcech touto smlouvou neupravených. 

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 009/16Z/2018 ze dne 10. prosince 2018 
byl schválen „Program 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro 
jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli 
požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 
Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje“. Smlouva se uzavírá též v souladu  
s tímto programem včetně jeho příloh. 

 
 

Článek I. 

Předmět smlouvy, účel a výše dotace 
 

1. Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje  
č. 011/19Z/2019 ze dne 29. dubna 2019 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu 
investiční dotaci ve výši 300.000,- Kč (slovy: třistatisíckorun českých), která 
bude převedena bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, 
pod UZ (účelovým znakem 00022), za podmínky, že ji příjemce stanoveným 
způsobem použije nejpozději do 31. května 2020. O prodloužení tohoto termínu 
rozhoduje na základě odůvodněné žádosti příjemce hejtman, který o svém 
rozhodnutí informuje na nejbližším zasedání orgán kraje, který rozhodl o poskytnutí 
dotace. 

2. Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne 21. 2. 2019. 
 
3. Dotace je poskytnuta na projekt -  Nákup dopravního automobilu pro JSDH Děčín III 

- Staré město. (dále jen projekt“) 
 

4. Poskytnutá dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu článku 107 
Smlouvy o fungování Evropské unie.  

 

 
Článek II. 

Podmínky použití dotace,  
doba, v níž má být dosaženo účelu, 

způsob poskytnutí dotace 
 

1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace 
předloženého projektu, dle poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech 
plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný nákladový rozpočet“), a to 
v rozsahu v něm uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných 
uznatelných nákladů za dodržení druhového členění plánovaného nákladového 
rozpočtu. Plánovaný nákladový rozpočet je součástí Žádosti o poskytnutí dotace 
 předložené příjemcem. 
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2. V plánovaném nákladovém rozpočtu, se za neuznatelný náklad označují následující 

náklady:  
- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, 
- úroky, penále, pokuty a jiné sankce, 
- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,  
- ztráty z devizových kurzů, 
- reprezentativní pohoštění, 
- nájemné s následnou koupí (leasing), 
- cestovné dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů, 
- osobní náklady včetně odvodů a náhrady mezd a platů za dobu nepřítomnosti 

(dovolená, nepřítomnost, nemoc).  

3. Změny v rámci druhového členění rozpočtu je možné provádět pouze za podmínek 
stanovených čl. VIII. odst. 7 Zásad za předpokladu předchozího písemného souhlasu 
příslušného odboru krajského úřadu. V těchto případech nebude uzavírán dodatek ke 
smlouvě. 

4. Termínem ukončení realizace projektu je 31. května 2020. Pro příjemce je tento 
termín stanoven jako závazný ukazatel. 

5. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu 
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu vzniklých v době  
od 2. ledna 2019 do 31. května 2020 (účinnost uznatelných nákladů).     

 

Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky: 

- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti, 
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu ve schváleném období 

realizace, 
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce na jeho účetních 

dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými 
doklady. 

 

6. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce 
uvedený v záhlaví této smlouvy do 21 dnů ode dne uzavření této smlouvy.  

7. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných 
uznatelných nákladech projektu v maximální výši 90 %. Závazný ukazatel musí být 
dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodržení druhového 
členění plánovaného nákladového rozpočtu. 

 

Článek III. 

Práva a povinnosti příjemce 
 

Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 

1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace 
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.  

2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.  
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3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na 
uplatnění odpočtu této daně. 

4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným 
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, který je přílohou této smlouvy,  
a jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví, obcím pod daným účelovým 
znakem (UZ), vedeném v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak  
i z hlediska nákladů celého projektu.  

5. Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály 
účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.  

6. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace,  
a to do 30 dnů od ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je 
příjemce povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze závažných důvodů může 
být termín předložení závěrečné zprávy na žádost příjemce, postupem dle Zásad, 
prodloužen. Pokud byl projekt realizován před uzavřením této smlouvy, je příjemce 
povinen předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30 dnů 
od uzavření této smlouvy. 

I. Závěrečná zpráva musí obsahovat: 

- označení příjemce, 

- číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy, 

- popis realizace projektu včetně dodržování jeho harmonogramu, 

- kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu, 

- přínos projektu pro cílové skupiny, 

- celkové zhodnocení projektu, 

- finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku. 

 

II. Finanční vypořádání dotace (přehled o čerpání a použití poskytnuté 
dotace) musí obsahovat: 

- přehled všech nákladů a výnosů projektu, 

- přehled nákladů projektu hrazených z dotace v členění dle účelového určení, 

- přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,  

- výpis z odděleného účetnictví (případně účetnictví vedeného pod účelovým 
znakem), jestliže je příjemce povinen účetnictví vést, 

- kopie dokladů o použití dotace (doklad o zaplacení v hotovosti, faktury)  

7. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití 
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit 
nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po 
ukončení realizace projektu. 

8. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor kancelář 
hejtmana krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto smluvního vztahu, 
včetně identifikace příjemce nebo podpořeného projektu. 
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9. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke 
skutečným nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný 
ukazatel (viz čl. II odst. 7 smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace 
překročen, vrátit. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, 
z něhož mu byly poskytnuty, a to současně s předložením závěrečné zprávy.  

10. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla 
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady 
uvedené v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně s předložením závěrečné 
zprávy. 

11. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na 
realizaci projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do  
7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně 
informovat poskytovatele o vrácení dotace. 

12. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.  

13. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, jestliže se příjemce stal dotovaným zadavatelem ve smyslu 
ustanovení § 4 odst. 2 tohoto zákona a dodržovat v souvislosti s čerpáním dotace 
veškeré další obecně závazné právní předpisy. 

14. Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí  
o jeho likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až 
po předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli 
poskytnout veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou 
podle názoru poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace. 
 

15. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi. 
 

 

Článek IV. 

Porušení rozpočtové kázně 
 

1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení 
peněžních prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona  
č. 250/2000 Sb.). V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně 
tím, že neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel 
postupovat dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně 
penále za prodlení s odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy  
a touto smlouvou. 

2. Pokud příjemce předloží závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání 
v termínu stanoveném ve smlouvě, ale finanční vypořádání nebo závěrečná zpráva 
nebudou obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se příjemce 
porušení rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní neúplnou závěrečnou zprávu 
nebo finanční vypořádání ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne 
doručení výzvy poskytovatele k nápravě. 

3. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně 
závažné, bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky 
poskytnuté dotace následovně: 
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a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené 
smlouvou – výše odvodu činí 5 %. 

b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené 
smlouvou – výše odvodu činí 10 %. 

c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí 
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše 
odvodu činí 3 %. 

d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí 
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše 
odvodu činí 6 %. 

e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu činí 
10 %. 

f) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že 
projekt je spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu činí 10 %. 

g) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků – 
výše odvodu činí 5 %. 

h) nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek či 
jiných nosičů „sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 5 % 

i) nedodržení povinnosti publicity neumístěním tabulky (nálepky) se „sponzorským 
vzkazem“ na stavbě nebo v její bezprostřední blízkosti nebo na automobilu 
pořízeném z dotace (v případě investiční dotace) – výše odvodu činí 5 %. 

 
4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou 

odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných 
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve 
výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném 
použití peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000 
Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků, 
mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně 
závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných 
povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení 
rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke 
dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může 
poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních prostředků, a to až do výše 
předpokládaného odvodu. Pokud krajský úřad uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena pouze částka 
ve výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými  
z důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud krajský úřad odvod 
neuloží, poskytovatel poskytne pozastavené peněžní prostředky příjemci.  

 

Článek V.  

Výpověď a zrušení smlouvy 

1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní 
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá 
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účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dní. Ve výpovědní lhůtě bude 
pozastaveno vyplácení dotace. 

 
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů 

uvedených v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh 
doručen, s ním vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde 
smluvní straně, která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, 
s ním nevysloví souhlas, smlouva nezaniká. 
 

3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran. 
 

4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu 
Ministerstvo financí ČR. 

 
 

Článek VI. 
 

Publicita 
 
 
1. Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést 

fakt, že projekt byl podpořen Ústeckým krajem (poskytovatelem). 
 
2.   Na výstupech projektu typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

příjemce skutečnost, že projekt podpořil poskytovatel (dále „Sponzorský vzkaz“)  
v provedení respektující logomanuál poskytovatele. Příjemce podpisem smlouvy 
výslovně prohlašuje, že se s daným logomanuálem seznámil. 

 
3. V případě, že účelem poskytnutí dotace je podpora výstavby požární zbrojnice nebo 

pořízení automobilu, bude na ní nebo v její bezprostřední blízkosti nebo na 
automobilu umístěna tabulka (nálepka) se „Sponzorským vzkazem“ v provedení 
respektující logomanuál poskytovatele. 

 

4. Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského 
vzkazu“ ke schválení poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek 
poskytovatele a předložit ho poskytovateli ke konečnému schválení. Za 
poskytovatele rozhoduje kontaktní osoba uvedená v označení smluvních stran. 

 
5.   Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně 

po dobu trvání projektu: 
a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – 

pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí 
(projektem), 

b) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání 
akce (realizace projektu) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce 

c) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách 
souvisejících s konáním akce (realizací projektu). 

 
6.   Logo Ústeckého kraje (poskytovatele) je ochrannou známkou, která požívá ochrany 

podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 
Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých 
dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon 
o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.  
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7. Odkaz na vzory publicity: 
 http://www.kr-ustecky.cz/publicita/d-1708232/p1=204744 
 
 

Článek VII. 

Ostatní ujednání 

1. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv 
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, 
v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně 
s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly 
znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv 
provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy 
byla zaslána příjemci do datové schránky ID x9hbpfn  /na e-mail: 

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření  
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou 
písemných a číslovaných dodatků. 

3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy 
z ní vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu, 
případně příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 
správního řádu.  

 
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 

ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 

5. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem 
Ústeckého kraje usnesením č. 011/19Z/2019 ze dne 29. dubna 2019. 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne ………………… 

 

 

 

V Děčíně dne …………………..……….. 

……………………………………………. ……………………………………………… 

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Oldřich Bubeníček  
hejtman kraje 

Příjemce 
Statutární město Děčín 
Jaroslav Hrouda 
primátor 
 

http://www.kr-ustecky.cz/publicita/d-1708232/p1=204744
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 Datum Jméno a příjmení Funkce a odbor Podpis 

Zpracovatel  
oddělení 

krizového řízení  
OKH 

  

Vedoucí odboru    vedoucí  
OKH   

Číslo příslibu / správce rozpočtu     EK   

Právně posouzeno   Dle vzoru     

Předchozí souhlas        

Zveřejněno v registru smluv     

ID záznam uveřejnění smlouvy  

Odkaz na usnesení orgánu kraje Zastupitelstvo Ústeckého kraje č. 011/19Z/2019 ze dne 29. 4. 2019 



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 27. 6. 2019 ZM 19 06 04 02

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

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

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

rozhodlo

1. o poskytnutí účelové dotace panu ****** ******, bytem ****** ******, ****** na výstavbu čistírny odpadních vod 
na p.p.č. ****** a ****** v k.ú. Boletice nad Labem k rodinnému domu č.p. ****** na p.p.č. ****** v k.ú. Boletice 
nad Labem 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 28.05.2019 žádost pana ****** ******, bytem ****** ******, ****** o poskytnutí 
účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod k rodinnému domu č.p. ****** na st.p.č. ****** v k.ú. 
Boletice nad Labem a usnesením č. RM 19 10 35 02 doporučila ZM rozhodnout dle předloženého návrhu na 
usnesení.

Cena: 80 000,00
Návrh postupu: RM doporučila rozhodnout o poskytnutí účelové dotace a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy



Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický předkládá orgánům města žádost pana ****** ****** o poskytnutí účelové dotace na 
výstavbu čistírny odpadních vod na p.p.č. ****** a ****** k rodinnému domu č.p. ****** na st.p.p.č. ****** vše v 
k.ú. Boletice nad Labem (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 
souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru od vodoprávního úřadu ze dne 05.04.2019, tudíž 
splňuje podmínku čl. III odst. 5 Zásad.

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

K předložené žádosti se vyjádřil OŽP, který uvádí, že vodoprávní úřad posoudil předložené podklady z 
hlediska stavebně technické dokumentace, umístění stavby vodního díla „Odkanalizování rodinného domu 
č.p. ******, Boletice nad Labem - ČOV EKO SBR BIO I, akumulační nádrž, kanalizační potrubí, vsakovací drén 
včetně příslušenství“ na p.p.č. ******, ****** v k.ú. Boletice nad Labem a technických parametrů budovaného 
zařízení zneškodňování odpadních vod a konstatuje, že z vodohospodářského hlediska předložené podklady 
splňují požadavky na přidělení účelové dotace na výstavbu ČOV u stávajícího rodinného domu č.p. ******, 
Boletice nad Labem - ul. Kamenná a z hlediska platných Zásad splňuje žadatel podmínky pro přidělení dotace 
(příloha č. 3). 

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

Vyjádření:

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

Příloha: priloha_2_vypis_snimek_
povoleni_A.pdf Komentář: Příloha č. 2 - výpis z KN, snímek z KN, 

územní souhlas OŽP

Příloha: priloha_3_stanOZP_A.pdf Komentář: Příloha č. 3 - stanovisko OŽP

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

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 17.6.2019 08:28 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 17.6.2019 11:33 podepsáno



Příloha č. 1





Příloha č. 2



























Příloha č. 3



Příloha č. 4 
 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE 
 

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

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

uzavírají tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace  
 
 

I. Předmět smlouvy 
 
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové dotace dle Zásad postupu statutárního města 

Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby čistíren 
odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín, 
schválených usnesením Zastupitelstva města Děčín č. ZM 17 07 06 18 ze dne 
21.09.2017 (dále jen „Zásady“) a novelizovaných usnesením Zastupitelstva města Děčín 
č. ZM 18 04 03 11 dne 26.04.2018 s účinností dnem 27.04.2018. 

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

příjemce dotace investorem čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV“) k rodinnému domu 
č.p. na st.p.č. v k.ú. Boletice nad Labem:  
„Odkanalizování rodinného domu č.p.  Boletice nad Labem - ČOV EKO SBR BIO I, 
akumulační nádrž, kanalizační potrubí, vsakovací drén včetně příslušenství“ na p.p.č. 

v k.ú. Boletice nad Labem. 
 

 
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 souhlasu OŽP a projektové dokumentace 
ověřené ve stavebním řízení. Tento podklad musí být vydán nejdéle do dvou let po vydání 
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. 

 
4. Smluvní strany se dohodly, s přihlédnutím k zákonu č. 110/2019 Sb., o zpracování 

osobních údajů, že tato smlouva bude zveřejněna na úřední desce Magistrátu města 
Děčín do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. 
 
 

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



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 27. 6. 2019 ZM 19 06 04 03

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

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

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

rozhodlo

1. o poskytnutí účelové dotace panu ****** ******, bytem ****** ******, ****** na výstavbu čistírny odpadních vod 
na p.p.č. ****** v k.ú. Boletice nad Labem a p.p.č. ******, ****** v k.ú. Křešice u Děčína k rodinnému domu č.p. 
****** na p.p.č. ****** v k.ú. Boletice nad Labem 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 11.06.2019 žádost pana ****** ******, bytem ****** ******, ****** o poskytnutí 
účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod k rodinnému domu č.p. ****** na p.p.č. ****** v k.ú. 
Boletice nad Labem a usnesením č. RM 19 11 35 05 doporučila ZM rozhodnout dle předloženého návrhu na 
usnesení.

Cena: 80 000,00
Návrh postupu: RM doporučila rozhodnout o poskytnutí účelové dotace a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy



Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický předkládá orgánům města žádost pana ****** ****** o poskytnutí účelové dotace na 
výstavbu čistírny odpadních vod na p.p.č. ****** v k.ú. Boletice nad Labem a ******, ****** v k.ú. Křešice u 
Děčína k rodinnému domu č.p. ****** na p.p.č. ****** v k.ú. Boletice nad Labem (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 
souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru od vodoprávního úřadu ze dne 05.04.2019, tudíž 
splňuje podmínku čl. III odst. 5 Zásad.

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

K předložené žádosti se vyjádřil OŽP, který uvádí, že vodoprávní úřad posoudil předložené podklady z 
hlediska stavebně technické dokumentace, umístění stavby vodního díla „Domovní ČOV EKO SBR BIO I, 
akumulační nádrž a vsakovací drén“ na p.p.č. ****** v k.ú. Boletice nad Labem, p.p.č. ******, ****** v k.ú. 
Křešice u Děčína a technických parametrů budovaného zařízení zneškodňování odpadních vod a konstatuje, 
že z vodohospodářského hlediska předložené podklady splňují požadavky na přidělení účelové dotace na 
výstavbu ČOV u stávajícího rodinného domu č.p. ******, Děčín XXXII-Boletice nad Labem, z hlediska platných 
Zásad splňuje žadatel podmínky pro přidělení dotace (příloha č. 3). 

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

Vyjádření:

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

Příloha: priloha_2_vypis_snimek_
povoleni_A.pdf Komentář: Příloha č. 2 - výpis z KN, snímek z KN, 

územní souhlas OŽP

Příloha: priloha_3_stanovisko_A.p
df Komentář: Příloha č. 3 - stanovisko OŽP

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

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 17.6.2019 08:24 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 17.6.2019 11:32 podepsáno



Příloha č. 1





Příloha č. 2



























Příloha č. 3



Příloha č. 4 
 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE 
 

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

č.ú.: 
(dále jen „příjemce dotace“) 
 

uzavírají tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace  
 
 

I. Předmět smlouvy 
 
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové dotace dle Zásad postupu statutárního města 

Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby čistíren 
odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín, 
schválených usnesením Zastupitelstva města Děčín č. ZM 17 07 06 18 ze dne 
21.09.2017 (dále jen „Zásady“) a novelizovaných usnesením Zastupitelstva města Děčín 
č. ZM 18 04 03 11 dne 26.04.2018 s účinností dnem 27.04.2018. 

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

příjemce dotace investorem čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV“) k rodinnému domu 
č.p. na p.p.č.  v k.ú. Boletice nad Labem:  
„Odkanalizování rodinného domu č.p.  Boletice nad Labem - ČOV EKO SBR BIO I , 
akumulační nádrž, kanalizační potrubí, vsakovací drén včetně příslušenství“ na p.p.č. 

 v k.ú. Boletice nad Labem a p.p.č. v k.ú. Křešice u Děčína. 
 

 
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 souhlasu OŽP a projektové dokumentace 
ověřené ve stavebním řízení. Tento podklad musí být vydán nejdéle do dvou let po vydání 
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. 110/2019 Sb., o zpracování 

osobních údajů, 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: 27. 6. 2019 ZM 19 06 04 04

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

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

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

rozhodlo

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

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

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 11.06.2019 žádost manželů ****** a ****** ******, oba bytem ****** ******, ****** o 
poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod k rodinnému domu č.p. ****** na p.p.č. ****** v 
k.ú. Podmokly a usnesením č. RM 19 11 35 03 doporučila ZM rozhodnout dle předloženého návrhu na 
usnesení. 

Cena: 80 000,00
Návrh postupu: RM doporučila rozhodnout o poskytnutí účelové dotace a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy



Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický předkládá orgánům města žádost manželů ****** a ****** ******, oba bytem ****** ******, 
****** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čístírny odpadních vod na p.p.č. ****** k rodinnému domu č.p. 
****** na p.p.č. ****** v k.ú. Podmokly (příloha č. 1).

Zásady postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby 
čistíren odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín schválilo ZM dne 
21.09.2017 usnesením č. ZM 17 07 06 18 (dále jen „Zásady“), novelizované byly usnesením ZM č. ZM 18 04 
03 11 ze dne 26.04.2018 s účinností dnem 27.04.2018.

Žadatel k žádosti předložil veškeré podklady stanovené Zásadami (viz příloha č. 2). Žadatel disponuje 
pravomocným stavebním povolením ze dne 11.02.2019, které nabylo právní moci dne 12.03.2019, tudíž 
splňuje podmínku čl. III odst. 5 Zásad.

V souladu se schválenými Zásadami bude účelová dotace žadateli vyplacena v termínu do 90 dnů po 
předložení 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 27.05.2019 vyjádřil OŽP, který uvádí, že vodoprávní úřad posoudil předložené 
podklady z hlediska stavebně technické dokumentace, umístění stavby vodního díla „Čistící soustava 
splaškových odpadních vod pro RD č.p. ****** na p.p.č. ****** v k.ú. Podmokly“ a technických parametrů 
budovaného zařízení zneškodňování odpadních vod a konstatuje, že z vodohospodářského hlediska 
předložené podklady splňují požadavky na přidělení účelové dotace na výstavbu ČOV u rodinného domu č.p. 
******, ul. ******, ******, z hlediska platných Zásad splňuje žadatel podmínky pro přidělení dotace (příloha č. 3).

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

Vyjádření:

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

Příloha: priloha_2_vypis_snimek_
povoleni_A.pdf Komentář: Příloha č. 2 - výpis z KN, snímek z KN, 

povolení OŽP

Příloha: priloha_3_stanovisko_A.p
df Komentář: Příloha č. 3 - stanovisko OŽP

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

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 14.6.2019 11:03 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 14.6.2019 12:57 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 domu 
č.p. na st.p.č.  v k.ú. Podmokly: 
„Čistící souprava splaškových odpadních vod pro RD č.p. “ na p.p.č. 

v k.ú. Podmokly. 
 

 
II. Poskytnutí dotace 

 
1. V souladu se Zásadami poskytne poskytovatel dotace účelovou dotaci na výstavbu ČOV 

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

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

 



 
3. Účelová dotace bude poskytnuta pro výstavbu ČOV uvedené v čl. I odst. 2 této smlouvy.  

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

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

odst. 1 této smlouvy v termínu do 90 dnů po předložení sdělení vodoprávního úřadu o 
tom, že stavba byla provedena dle vydaného stavebního povolení a projektové 
dokumentace ověřené ve stavebním řízení. 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. 110/2019 Sb., o zpracování 

osobních údajů, 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: 27. 6. 2019 ZM 19 06 04 05

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

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

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

rozhodlo

1. o poskytnutí účelové dotace manželům ****** a ****** ******, oba bytem ****** ******, ****** na výstavbu 
čistírny odpadních vod na p.p.č. ******, ****** v k.ú. Loubí u Děčína a p.p.č. ****** v k.ú. Ludvíkovice k 
rodinnému domu č.p. ****** na st.p.č. ****** v k.ú. Loubí u Děčína 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 11.06.2019 žádost manželů ****** a ****** ******, oba bytem ****** ******, ****** o 
poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod k rodinnému domu č.p. ****** na st.p.č. ****** v 
k.ú. Loubí u Děčína a usnesením č. RM 19 11 35 04 doporučila ZM rozhodnout dle předloženého návrhu na 
usnesení. 

Cena: 80 000,00
Návrh postupu: RM doporučila rozhodnout o poskytnutí účelové dotace a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy



Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický předkládá orgánům města žádost manželů ****** a ****** ******, oba bytem ****** ******, 
****** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čístírny odpadních vod na p.p.č. ******, ****** v k.ú. Loubí u 
Děčína a p.p.č. ****** v k.ú. Ludvíkovice k rodinnému domu č.p. ****** na st.p.č. ****** v k.ú. Loubí u Děčína 
(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 01.11.2018, které nabylo právní moci dne 23.11.2018, 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 27.05.2019 vyjádřil OŽP, který uvádí, že vodoprávní úřad posoudil předložené 
podklady z hlediska stavebně technické dokumentace, umístění stavby vodního díla „Tříkomorový septik, 
pískový filtr PF 5, odtoková kanalizace a výustní objekt“ na p.p.č. ****** a p.p.č. ****** v k.ú. Loubí u Děčína a 
p.p.č. ****** v k.ú. Ludvíkovice a technických parametrů budovaného zařízení zneškodňování odpadních vod a 
konstatuje, že z vodohospodářského hlediska předložené podklady splňují požadavky na přidělení účelové 
dotace na výstavbu ČOV u stávajícího rodinného domu č.p. ******, ul. ******, ******, z hlediska platných Zásad 
splňuje žadatel podmínky pro přidělení dotace (příloha č. 3). 

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

Vyjádření:

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

Příloha: priloha_2_vypis_snimek_
povoleni_A.pdf Komentář: Příloha č. 2 - výpis z KN, snímek z KN, 

povolení OŽP

Příloha: priloha_3_stanovisko_A.p
df Komentář: Příloha č. 3 - stanovisko OŽP

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

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 14.6.2019 10:51 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 14.6.2019 12:46 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 domu 
č.p.  na st.p.č. v k.ú. Loubí u Děčína: 
„Tříkomorový septik, pískový filtr PF E 5, odtoková kanalizace a výustní objekt“ na p.p.č. 

 a p.p.č. v k.ú. Loubí u Děčína a p.p.č. v k.ú. Ludvíkovice. 
 

 
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. 110/2019 Sb., o zpracování 

osobních údajů, 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: 27. 6. 2019 ZM 19 06 04 06

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

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

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

o prominutí části pohledávky za paní ****** ******, trvale bytem ******, ****** za poplatek z prodlení, vzniklý při 
placení nájemného za byt v ul. ******, ****** v celkové výši 46.456,00 Kč, a to o snížení na 10 %, tj. na částku 
4.646,00 Kč. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 28.05.2019 žádost paní ****** ****** o prominutí pohledávky a usnesením č. RM 
19 10 35 03 doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí části pohledávky za paní ****** ******, 
trvale bytem ******, ****** za poplatek z prodlení, vzniklý při placení nájemného za byt v ul. ******, ****** v 
celkové výši 46.456,00 Kč, a to o snížení na 10 %, tj. na částku 4.646,00 Kč. 

Cena: 46 456,00
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): 

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

Pohledávka dle rozsudku Okresního soudu v Děčíně z 04/2007:
Jistina celkem: 3.250,00 Kč 
Poplatek z prodlení: 46.456,00 Kč (2,5 promile z dlužné částky denně)
Náklady řízení celkem: 12.916,50 Kč
Vymáhaná pohledávka celkem 62.622,50 Kč

Na základě exekuce nařízené proti býv. manželům ****** a ****** ****** od r. 2008 nebyla na tento dluh 
vymožena žádná částka. V rámci schváleného oddlužení v insolvenčním řízení zaplatil p. ****** v období od 
02/2015 do 03/2019 v plné výši jistinu a část příslušenství (část nákladů řízení a část poplatku z prodlení) ve 
výši 9.499,45 Kč, celkem 12.749,45 Kč. V 03/2019 byl p. ****** usnesením krajského soudu osvobozen od 
placení zůstatku pohledávek, které byly předmětem insolvenčního řízení. Z tohoto důvodu exekuční řízení 
nadále pokračuje pouze proti paní ****** pro zůstatek pohledávky za poplatek z prodlení a náklady řízení ve 
výši 49.873,05 Kč.

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

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 46.456,00 Kč na částku 4.646,00 
Kč, a to zejména s ohledem na tvrdost zákona, tj. vysokou úrokovou sazbu stanovenou nařízením vlády, 
platným v době vzniku a trvání nedoplatku (cca 91 % p.a.).

Vyjádření:

Příloha: Priloha_zadost_anonym.p
df Komentář: Příloha: žádost

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 14.6.2019 10:37 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 14.6.2019 12:45 podepsáno



Příloha



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 27. 6. 2019 ZM 19 06 04 07

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

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na schválení soudního smíru s paní ****** ****** a
neschvaluje

přistoupení na navrhovaný smír s paní ****** ******, trvale bytem ******, ******, t.č. ve výkonu trestu odnětí 
svobody ve věznici Světlá nad Sázavou ve sporu o zaplacení dlužného nájemného, vyúčtování služeb 
spojených s užíváním bytu č. 6 v domě ul. ******, ****** a bezdůvodného obohacení v celkové částce 
128.299,35 Kč s přísl.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 11.06.2019 návrh na schválení soudního smíru s paní ****** ****** a usnesením č. 
RM 19 11 35 07 nedoporučila zastupitelstvu města přistoupení na navrhovaný smír s paní ****** ******, trvale 
bytem ******, ******, t.č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve věznici Světlá nad Sázavou ve sporu o zaplacení 
dlužného nájemného, vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu č. 6 v domě ul. ******, ****** a 
bezdůvodného obohacení v celkové částce 128.299,35 Kč s přísl.

Cena: 128 299,35
Návrh postupu: RM nedoporučila přistoupit na navrhovaný smír



Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický předkládá k projednání orgánům města návrh právního zástupce paní ****** ******, trvale 
bytem ******, ******, t.č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve věznici Světlá nad Sázavou (dále jen „dlužník“) 
smírného řešení ve sporu o zaplacení dlužného nájemného, vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu a 
bezdůvodného obohacení za užívání bytu č. 6 v domě ul.******, ****** (příloha č. 1).

Právní zástupcem města byla v 01/2018 podána proti dlužníkovi žaloba na zaplacení dlužného nájemného, 
vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu a bezdůvodného obohacení za užívání bytu bez nájemní 
smlouvy za období 09/2015 do 06/2017 pro částku 66.884,02 Kč s přísl. Tato žaloba byla v 02/2019 rozšířena 
o částku 61.415,33 Kč s přísl. za bezdůvodné obohacení za užívání bytu bez nájemní smlouvy za období 
07/2017-10/2018 (příloha č. 2). Dlužník byl OMH opakovaně vyzván k předání bytu, z důvodu umístění ve 
vazební věznici pověřil vyřízením syna. Tento však požadoval po městu přidělení prostoru pro uložení 
vyklizených věcí, což však nebylo městem akceptováno. Byt byl synem dlužníka vyklizen až v říjnu 2018 po 
nařízení soudního exekutora k vyklizení bytu. Dlužná částka činí celkem 128.299,35 Kč + přísl. (úrok z 
prodlení, příp. náklady řízení).

Právním zástupcem dlužníka byl podán návrh smírného řešení ve výše uvedené věci. Návrh popisuje 
okolnosti vzniku nedoplatku za nájemné, který vznikl zejména z důvodu vzetí dlužníka do vazby v 10/2015 a 
následného nevyklizení a nepředání bytu. Právní zástupce navrhuje smírné řešení takové, že dlužník se 
zaváže uhradit celou výši nájemného v částce 94.340 Kč a polovinu úroků z prodlení, které vyčíslil v částce 
6.427 Kč. Nenavrhuje žádnou úhradu služeb spojených s užíváním bytu, přestože tyto náklady je město 
povinno účtovat dle platné vyhlášky i v případě, že byt není využíván.

Skutečná dlužná částka za nájemné, bezdůvodné obohacení za užívání bytu bez nájemní smlouvy a 
vyúčtování služeb však činí 128.299,35 Kč. Dále v současné době není zažalována částka za vyúčtování 
služeb za r. 2018 ve výši 5.637,73 Kč (splatnost 30.06. t.r.).

Pokud se týká vyčíslení výše úroku z prodlení, zahrnuje výpočet pouze čisté nájemné bez zálohy na služby, 
nerespektuje změny úrokové sazby dle platného nařízení vlády a je vyčíslen pouze do data následujícího po 
soudním jednání, které proběhlo dne 01.04.2019. OE vyčíslil úrok z prodlení dle žalob podaných právním 
zástupcem města a tento k 30.06.2019 činí 22.917,78 Kč. Přesnou výši bude možné vyčíslit až po zaplacení 
nedoplatku. V případě navrhovaného splácení nedoplatku cca 10 let by se úrok zvýšil o dalších cca 12 tis. Kč 
ročně a snižoval by se dle úhrad.

OE nedoporučuje schválit navrhovaný smír, neboť je pro město nevýhodný a část pohledávky za jistinu ve výši 
33.959,35 Kč by musela být odepsána a úrok z prodlení by byl uhrazen v minimální výši. 

OE doporučuje pokračovat v soudním řízení. Dlužník může požádat o povolení splátek nedoplatku a po 
doplacení jistiny může požádat o prominutí části příslušenství tak, jako v ostatních obdobných případech. 

Vyjádření:

Příloha: Priloha1-navrh-smir-anon
ym.pdf Komentář: Příloha č. 1 - Návrh smíru

Příloha: Priloha2-zaloba-dopl-ano
nym.pdf Komentář: Příloha č. 2 - Žaloba AKNT+doplnění

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 14.6.2019 10:23 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 14.6.2019 12:44 podepsáno



Příloha č. 1
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Okresní soud v Děčíně 
 
 
Naše zn. 2017//3975 
 
 
V Olomouci dne 15. ledna 2018 
 
 
Žalobce: Statutární město Děčín, se sídlem ul. Mírové nám. 1175/5, 40502 Děčín IV, 

právně zast. Mgr. Narcisem Tomáškem, advokátem se sídlem v Děčíně, 
U Starého mostu 111/4. 

 
 
Žalovaná: , nar. 6. 7. 1957, trvale bytem ,  

t. č. ve věznici, Světlá nad Sázavou, Rozkoš 990, 582 91 
 
 
 
 
 
Žaloba na zaplacení peněžité částky z titulu dlužného nájemného a bezdůvodného 
obohacení 
 
Soudní poplatek bude uhrazen na výzvu soudu 
 
Dvojmo 
 
Přílohy: 
 Plná moc advokáta je založena u Okresního soudu v Děčíně pod SPR 1288/2012 
 smlouva o nájmu bytu ze dne 03.09.2015 
 výpočtový list platný od 10. 9. 2015 
 výpočtový list platný od 10. 1. 2016 + doručenka 
 rozsudek Okresního soudu v Děčíně č.j 20 C 211/2016-37 ze dne 15. února 2017 s doložkou 

právní moci a vykonatelnosti 
 usnesení soudního exekutora Mgr. Zdeňka Pánka č.j. 112 EX 4141/17-4 ze dne 5. 10. 2017 
 usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 43 INS 5699/2015-A-7 ze dne 

17.03.2015 
 přehled vyměřených předpisu pro rok 2015, 2016 a 2017 
 roční vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu za rok 2015 a 2016 + podací archy 
 vývoj plateb a předpisů ze dne 21.12.2017 
 přehled vyměřených předpisů za rok 2015,2016, 2017 
 roční vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu za rok 2015 a 2016 + podací archy 
 vývoj plateb a předpisů ze dne 21.12.2017 
 výzva k úhradě nedoplatku ze dne 03.03.2016 + doručenka 
 vyklizení bytu, upomínka před žalobou ze dne 2. 11.2016 + doručenka 
 výzva k úhradě nedoplatku ze dne 28. 8. 2017 + doručenka 

 
 

 

Příloha č. 2
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I. 
 
Žalobce jako pronajímatel a žalovaná jako nájemce spolu uzavřeli smlouvu o nájmu bytu dne 3. 9. 
2015. Předmětem nájmu byl byt č. 6, o velikosti 2+1, v 3. nadzemním podlaží budovy č.p.  v ul. 

, v , v k.ú. Děčín, zapsaném na listu vlastnictví č. vedeném u Katastrálního 
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín. Kdy žalobce je výlučným vlastníkem této 
budovy.  
 
Žalobce jako pronajímatel přenechal předmětný byt k užívání žalované jako nájemci a žalovaná se 
zavázala platit nájemné. Nájemné a výše záloh za služby spojenými s užíváním bytu byla stanovena 
ve výpočtovém listu, který je nedílnou součástí smlouvy. Sjednaná splatnost nájemného a úhrad za 
služby spojenými s užíváním bytu byla do konce kalendářního měsíce, za který se platí nájemné.  
 
Dle výpočtového listu platného od 10. 9. 2015 bylo měsíční nájemné za plochu stanoveno na 2.518,-
Kč, měsíční nájemné za pronájem inventáře na částku 114,-Kč a záloha za služby spojené 
s užíváním bytu celkově na částku 2.260,-Kč měsíčně. Celkově tak byla žalovaná povinna měsíčně 
platit částku 4.892,-Kč.  
 
Dle výpočtového listu platného od 10. 1. 2016 bylo nájemné za plochu stanoveno na 3.021,-Kč, 
nájemné za pronájem inventáře na částku 114,-Kč a záloha za služby spojené s užíváním bytu 
celkově na částku 2.260,-Kč. Celkově tak byla žalovaná povinna měsíčně platit částku 5.395,-Kč.  
 
Smlouva byla sjednána na dobu určitou od 10. 9. 2015 do 9. 3. 2016. 
 
důkaz:  

 smlouva o nájmu bytu ze dne 03.09.2015 
 výpočtový list platný od 10. 9. 2015 
 výpočtový list platný od 10. 1. 2016 + doručenka 

 
 
 

II. 
 
Jak vyplývá z výše uvedeného, skončil nájem uplynutím doby, na kterou byl sjednán, tedy k 9. 3. 
2016. Žalovaná však byt užívá i po skončení nájmu, a to až do dnešního dne. Žalobce podal na 
žalovanou žalobu o vyklizení, o níž bylo rozhodnuto rozsudkem Okresního soudu v Děčíně č.j 20 C 
211/2016-37 ze dne 15. února 2017, v němž byla žalované uložena povinnost vyklidit předmětný byt. 
 
Žalobce podal ve věci návrh na nařízení exekuce dne 20. 9. 2017, tento byl však odmítnut usnesením 
soudního exekutora Mgr. Zdeňka Pánka č.j. 112 EX 4141/17-4 ze dne 5. 10. 2017. Důvodem pro 
odmítnutí exekučního návrhu byla ta skutečnost, že je proti žalované vedeno insolvenční řízení (sp. 
zn. KSUL 43 INS 5699/2015 vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem), které je ve fázi po 
rozhodnutí o úpadku, přičemž platí, že v době, po kterou trvají účinky rozhodnutí o úpadku, nelze 
nařídit nebo zahájit exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, 
který náleží do majetkové podstaty (§140e odst. 12 insolvenčního zákona). 
 
Předmětný byt tak nebyl do dnešního dne vyklizen. Žalobce po žalované požaduje pohledávku, která 
vznikla až po rozhodnutí o úpadku. O úpadku žalované rozhodl Krajský soud v Ústí nad Labem 
usnesením č.j. KSUL 43 INS 5699/2015-A-7 ze dne 17. 3. 2015. Žalobce nyní uplatňuje pohledávku 
z titulu dlužného nájemného a záloh za služby spojené s užíváním předmětného bytu, spolu 
s bezdůvodným obohacením za užívání bytu za dobu od 10. 9. 2015 do 30. 6. 2017. Tedy se jedná 
o pohledávku, která vznikla až v době po rozhodnutí o úpadku a podle žalobce se tudíž ve věci 
neuplatní § 140c z.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).  
 
důkaz: 
- rozsudek Okresního soudu v Děčíně č.j 20 C 211/2016-37 ze dne 15. února 2017 s doložkou právní 
moci a vykonatelnosti 
- usnesení soudního exekutora Mgr. Zdeňka Pánka č.j. 112 EX 4141/17-4 ze dne 5. 10. 2017 
- usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 43 INS 5699/2015-A-7 ze dne 17.03.2015 
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III. 
 
Žalovaná hradila na nájemném nepravidelně, a později přestala platit úplně. Navíc nadále užívá byt, 
když neposkytne žalobci součinnost s vyklizením. I přesto, že se žalovaná nachází t.č. ve vězení, 
měla možnost poskytnout plnou moc opravňují k předání předmětného bytu žalobci, např. svému 
synov, ale dosud tak neučinila. 
 
Žalovaná za dobu od 10. 9. 2015 do 30. 6. 2017 dluží žalobci celkově částku 66.884,02,-Kč, a to 
včetně dlužného bezdůvodného obohacení (po skončení nájmu 10. 3. 2016 - 30. 6. 2017).  
 
Žalovaná pak byla povinna platit a platila na nájemném následujícím způsobem, kdy žalobce 
požaduje za jednotlivé měsíce vždy nájemné a zálohy za služby nebo nájemné rovnající se 
bezdůvodnému obohacení, společně se zálohami za služby spojené s užíváním bytu.  
 
Z uvedených dlužných částek pak požaduje žalobce také zákonný úrok z prodlení ve výši stanovené 
nařízením vlády č. 351/2013 Sb.  
 
Částka 66.884,02,-Kč se tedy skládá z: 
 

1) K 30. 9. 2015 byla žalovaná povinna zaplatit částku 3.421,-Kč (poměrná část nájemného a 
záloh za služby z důvodu užívání bytu až od 10. 9. 2015). Na tuto částku zaplatila žalovaná 
dvakrát 2.518,-Kč (29. 9. 2015) a 2.173,-Kč (1. 10. 2015), byla tudíž v přeplatku 1.270,-Kč.  

 
2) K 31. 10. 2015 měla žalovaná zaplatit částku 4.892,-Kč. Díky přeplatku pak byla žalovaná 

v prodlení se zaplacením částky 3.622,-Kč za dobu od 1. 11. 2015. 
a. Žalobce proto požaduje také zákonné úroky z prodlení z částky 3.622,-Kč za dobu od 

1. 11. 2015 do 30. 11. 2015. 
 

3) K 30. 11. 2015 měla žalovaná zaplatit částku 4.892,-Kč. Na k tomuto dni dlužnou částku 
8.514,-Kč pak žalovaná zaplatila dvakrát částku 3.000,-Kč ve dnech 1. 12. 2015 a 21. 12. 
2015. 

a. Žalobce proto požaduje také zákonné úroky z prodlení z částky 2.514,-Kč za dobu od 
22. 12. 2015 do 31. 12. 2015. 

 
4) K 31. 12.  2015 měla žalovaná zaplatit částku 4.892,-Kč. Na k tomuto dni dlužnou částku 

7.406,-Kč pak žalovaná zaplatila částku 3.000,-Kč dne 25. 1. 2016. 
a. Žalobce proto požaduje také zákonné úroky z prodlení z částky 4.406,-Kč za dobu od 

26. 1. 2016 do 31. 1. 2016. 
 

5) K 31. 1. 2016 měla žalovaná zaplatit částku 5.395,-Kč. Na k tomuto dni dlužnou částku 
9.801,-Kč pak žalovaná zaplatila částku 2.790,-Kč dne 26. 2. 2016. 

a. Žalobce proto požaduje také zákonné úroky z prodlení z částky 7.011,-Kč za dobu od 
27. 2. 2016 do 29. 2. 2016. 
 

6) K 29. 2. 2016 měla žalovaná zaplatit částku 5.395,-Kč. Na k tomuto dni dlužnou částku 
12.406,-Kč pak žalovaná zaplatila částku 2.400,-Kč dne 30. 3. 2016 a dlužila tak 10.006,-Kč. 
 

7) K 31. 3. 2016 měla žalovaná zaplatit částku 5.395,-Kč. Na k tomuto dni dlužnou částku 
15.401,-Kč pak žalovaná zaplatila částku 3.500,-Kč dne 22. 4. 2016. 

a. Žalobce proto požaduje také zákonné úroky z prodlení z částky 11.901,-Kč za dobu 
od 23. 4. 2016 do 30. 4. 2016. 
 

8) K 30. 4. 2016 měla žalovaná zaplatit částku 5.395,-Kč. Na k tomuto dni dlužnou částku 
17.296,-Kč pak žalovaná nezaplatila ničeho. 

a. Žalobce proto požaduje také zákonné úroky z prodlení z částky 17.296,-Kč za dobu 
od 1. 5. 2016 do 31. 5. 2016. 
 

9) K 31. 5. 2016 měla žalovaná zaplatit částku 5.395,-Kč. Na k tomuto dni dlužnou částku 
22.691,-Kč pak žalovaná nezaplatila ničeho. 
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a. Žalobce proto požaduje také zákonné úroky z prodlení z částky 22.691,-Kč za dobu 
od 1. 6. 2016 do 30. 6. 2016. 
 

10) K 30. 6. 2016 měla žalovaná zaplatit částku 5.395,-Kč. Na k tomuto dni dlužnou částku 
28.086,-Kč pak žalovaná nezaplatila ničeho. K tomuto dni pak žalobce také provedl 
zaúčtování ročního vyúčtování služeb za rok 2015. Oproti předepsaným zálohám vyšel na 
ročním vyúčtováním za rok 2015 žalované přeplatek 1.931,09,-Kč, který žalobce započetl na 
stávající dluh žalované.  

a. Žalobce proto požaduje také zákonné úroky z prodlení z částky 26.154,91,-Kč za 
dobu od 1. 7. 2016 do 31. 7. 2016. 
 

11) K 31. 7. 2016 měla žalovaná zaplatit částku 5.395,-Kč. Na k tomuto dni dlužnou částku 
31.549,91,-Kč pak žalovaná nezaplatila ničeho. 

a. Žalobce proto požaduje také zákonné úroky z prodlení z částky 31.549,91,-Kč za 
dobu od 1. 8. 2016 do 31. 8. 2016. 
 

12) K 31. 8. 2016 měla žalovaná zaplatit částku 5.395,-Kč. Na k tomuto dni dlužnou částku 
36.944,91,-Kč pak žalovaná nezaplatila ničeho. 

a. Žalobce proto požaduje také zákonné úroky z prodlení z částky 36.944,91,-Kč za 
dobu od 1. 9. 2016 do 30. 9. 2016. 
 

13) K 30. 9. 2016 měla žalovaná zaplatit částku 5.395,-Kč. Na k tomuto dni dlužnou částku 
42.339,91,-Kč pak žalovaná nezaplatila ničeho. 

a. Žalobce proto požaduje také zákonné úroky z prodlení z částky 42.339,91,-Kč za 
dobu od 1. 10. 2016 do 31. 10. 2016. 
 

14) K 31. 10. 2016 měla žalovaná zaplatit částku 5.395,-Kč. Na k tomuto dni dlužnou částku 
47.734,91,-Kč pak žalovaná nezaplatila ničeho. 

a. Žalobce proto požaduje také zákonné úroky z prodlení z částky 47.734,91,-Kč za 
dobu od 1. 11. 2016 do 30. 11. 2016. 
 

15) K 30. 11. 2016 měla žalovaná zaplatit částku 5.395,-Kč. Na k tomuto dni dlužnou částku 
53.129,91,-Kč pak žalovaná nezaplatila ničeho. 

a. Žalobce proto požaduje také zákonné úroky z prodlení z částky 53.129,91,-Kč za 
dobu od 1. 12. 2016 do 31. 12. 2016. 
 

16) K 31. 12. 2016 měla žalovaná zaplatit částku 5.395,-Kč. Na k tomuto dni dlužnou částku 
58.524,91,-Kč pak žalovaná nezaplatila ničeho. 

a. Žalobce proto požaduje také zákonné úroky z prodlení z částky 58.524,91,-Kč za 
dobu od 1. 1. 2017 do 31. 1. 2017. 
 

17) K 31. 1. 2017 měla žalovaná zaplatit částku 3.135,-Kč představující nájemné 3.021,-Kč a 
nájemné na pronájem inventáře 114,-Kč (žalobce za rok 2017 nepožaduje úhradu záloh za 
služby spojené s užíváním bytu, neboť ty bude požadovat až po provedení vyúčtování 
za rok 2017 v roce 2018). Na k tomuto dni dlužnou částku 61.659,91,-Kč pak žalovaná 
nezaplatila ničeho. 

a. Žalobce proto požaduje také zákonné úroky z prodlení z částky 61.659,91,-Kč za 
dobu od 1. 2. 2017 do 28. 2. 2017. 
 

18) K 28. 2. 2017 měla žalovaná zaplatit částku 3.135,-Kč. Na k tomuto dni dlužnou částku 
64.794,91,-Kč pak žalovaná nezaplatila ničeho. 

a. Žalobce proto požaduje také zákonné úroky z prodlení z částky 64.794,91,-Kč za 
dobu od 1. 3. 2017 do 31. 3. 2017. 
 

19) K 31. 3. 2017 měla žalovaná zaplatit částku 3.135,-Kč. Na k tomuto dni dlužnou částku 
67.929,91,-Kč pak žalovaná nezaplatila ničeho. 

a. Žalobce proto požaduje také zákonné úroky z prodlení z částky 67.929,91,-Kč za 
dobu od 1. 4. 2017 do 30. 4. 2017. 
 



6 

 

20) K 30. 4. 2017 měla žalovaná zaplatit částku 3.135,-Kč. Na k tomuto dni dlužnou částku 
71.064,91,-Kč pak žalovaná nezaplatila ničeho. 

a. Žalobce proto požaduje také zákonné úroky z prodlení z částky 71.064,91,-Kč za 
dobu od 1. 5. 2017 do 31. 5. 2017. 
 

21) K 31. 5. 2017 měla žalovaná zaplatit částku 3.135,-Kč. Na k tomuto dni dlužnou částku 
74.199,91,-Kč pak žalovaná nezaplatila ničeho.  

a. Žalobce proto požaduje také zákonné úroky z prodlení z částky 74.199,91,-Kč za 
dobu od 1. 6. 2017 do 30. 6. 2017. 

 
22) K 30. 6. 2017 měla žalovaná zaplatit částku 3.135,-Kč. Na k tomuto dni dlužnou částku 

77.334,91,-Kč pak žalovaná nezaplatila ničeho. K tomuto dni pak žalobce také provedl 
zaúčtování ročního vyúčtování služeb za rok 2016. Oproti předepsaným zálohám vyšel na 
ročním vyúčtování za rok 2016 žalované přeplatek 10.450,89,-Kč, který žalobce započetl na 
stávající dluh žalované. 

a. Žalobce proto požaduje také zákonné úroky z prodlení z částky 66.884,02,-Kč za 
dobu od 1. 7. 2017 do zaplacení. 

 
 
důkaz:  

 přehled vyměřených předpisů za rok 2015,2016, 2017 
 roční vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu za rok 2015 a 2016 + podací archy 
 vývoj plateb a předpisů ze dne 21.12.2017 

 
 
 

IV. 
 
Žalobce požaduje po žalované dlužné nájemné tak jak je uvedeno v bodě III. Nárok na nájemné 
dovozuje žalobce jednak ze smlouvy o nájmu bytu a také z § 2201 z.č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku. Dlužné nájemné požaduje žalobce spolu s úrokem z prodlení dle § 1970 ve spojení 
s § 1968 občanského zákoníku ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 

 
 

V. 
 
Dle ust. § 2991 a násl. zákona občanského zákoníku, kdo se na úkor jiného bez spravedlivého 
důvodu obohatí, musí ochuzenému vydat to, oč se obohatil. Za bezdůvodné obohacení se považuje 
zejména situace, kdy ten, kdo získá majetkový prospěch plněním bez právního důvodu, plněním z 
právního důvodu, který odpadl, protiprávním užitím cizí hodnoty nebo tím, že za něho bylo plněno, co 
měl po právu plnit sám. V tomto případě došlo ze strany žalované k užití cizí hodnoty, neboť poté, co 
skončil nájemní vztah mezi žalovanou a žalobcem ke dni 9. 3. 2016, žalovaná tento byt stále užívá, a 
to bez právního důvodu. 
 
Jak vyplývá z judikatury Nejvyššího soudu (dále jen „NS“), je pro posouzení, zda vzniklo bezdůvodné 
obohacení, důležité zjištění, zda došlo ze strany žalovaného po skončení nájemního vztahu k 
odevzdání bytu ve smyslu jeho zpřístupnění. Jedná se o zpřístupnění faktické, tedy odevzdání 
klíčů a možnost s prostory dále disponovat. Žalovaná byt však žalobci dosud nezpřístupnila. Proto 
také v období od 10. 3. 2016 doposud užívá byt bezdůvodně. 
 
Z judikatury NS dále také vyplývá, že výše bezdůvodného obohacení (vzniklého z užívání bytu bez 
právního důvodu) odpovídá peněžité částce, která je obvykle vynakládána v daném místě a čase 
na užívání obdobných prostor, zpravidla formou nájmu, a kterou by za okolností, že by zde 
byla platná smlouva, byl povinen nájemce platit.  
 
Dlužní peněžité částky tak jak jsou rozepsány v bodě III. této žaloby, jsou zcela jistě částkami, které 
se obvykle vynakládají za užívání obdobných prostor (bytu), a proto tyto peněžité částky přísluší 
žalobci v plné výši jako náhrada za bezdůvodné obohacení ze strany žalované.  
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Z uvedených důvodů má žalobce také za to, že je po žalovaném oprávněn požadovat zákonný úrok 
z prodlení, a to ve výši stanovené nařízením vlády nařízením vlády č. 351/2013 Sb., vždy ode dne 
následujícího ode dne, kdy měla být zaplacena příslušná dlužná částka, což bylo vždy ke konci 
daného měsíce. 
 

 
VI. 

 
Žalobce žalované zaslal několik výzev. Ve výzvě ze dne 3. 3. 2016 byla žalovaná upozorněna na 
skutečnost, že dojde ke skončení nájmu k 9. 3. 2016 a byla požádána o vyklizení bytu, což však 
doposud neučinila, jak je zřejmé z bodu II. této žaloby. Zároveň byla vyzvána k zaplacení k tomu dni 
dlužné částky. 
 
Další výzvou ze dne 2. 11. 2016 byla žalovaná opět vyzvána k vyklizení bytu a zaplacení k tomu dni 
dlužné částky.  
 
Výzvou ze dne 28. 8. 2017 pak byla žalovaná znovu upozorněna na zaplacení k tomu dni dlužné 
částky ve výši 85.839,02 a také byla upozorněna na skutečnost, že pokud dlužná částka nebude 
zaplacena, bude po ní vymáhá soudní cestou. Kdy žalobce bude již požadovat zákonné úroky 
z prodlení a náhradu nákladů soudního řízení.  
 
Důkaz: 

 výzva k úhradě nedoplatku ze dne 03.03.2016 + doručenka 
 vyklizení bytu, upomínka před žalobou ze dne 2. 11.2016 + doručenka 
 výzva k úhradě nedoplatku ze dne 28. 8. 2017 + doručenka 

 
 

 
VII. 

 
Vzhledem k výše uvedeným zkušenostem se žalobce obrací na okresní soud, aby vydal následující 
 
 

r o z s u d e k: 
 
 

I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci částku 66.884,02,-Kč spolu se zákonným úrokem 
z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., z částek: 

1) 3.622,-Kč za dobu od 1. 11. 2015 do 30. 11. 2015, 
2) 2.514,-Kč za dobu od 22. 12. 2015 do 31. 12. 2015, 
3) 4.406,-Kč za dobu od 26. 1. 2016 do 31. 1. 2016, 
4) 7.011,-Kč za dobu od 27. 2. 2016 do 29. 2. 2016, 
5) 11.901,-Kč za dobu od 23. 4. 2016 do 30. 4. 2016, 
6) 17.296,-Kč za dobu od 1. 5. 2016 do 31. 5. 2016, 
7) 22.691,-Kč za dobu od 1. 6. 2016 do 30. 6. 2016, 
8) 26.154,91,-Kč za dobu od 1. 7. 2016 do 31. 7. 2016, 
9) 31.549,91,-Kč za dobu od 1. 8. 2016 do 31. 8. 2016, 
10) 36.944,91,-Kč za dobu od 1. 9. 2016 do 30. 9. 2016, 
11) 42.339,91,-Kč za dobu od 1. 10. 2016 do 31. 10. 2016, 
12) 47.734,91,-Kč za dobu od 1. 11. 2016 do 30. 11. 2016, 
13) 53.129,91,-Kč za dobu od 1. 12. 2016 do 31. 12. 2016, 
14) 58.524,91,-Kč za dobu od 1. 1. 2017 do 31. 1. 2017, 
15) 61.659,91,-Kč za dobu od 1. 2. 2017 do 28. 2. 2017, 
16) 64.794,91,-Kč za dobu od 1. 3. 2017 do 31. 3. 2017, 
17) 67.929,91,-Kč za dobu od 1. 4. 2017 do 30. 4. 2017, 
18) 71.064,91,-Kč za dobu od 1. 5. 2017 do 31. 5. 2017, 
19) 74.199,91,-Kč za dobu od 1. 6. 2017 do 30. 6. 2017, 
20) 66.884,02,-Kč za dobu od 1. 7. 2017 do zaplacení, 
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II. Žalovaná je povinna nahradit žalobci náklady řízení spočívající v soudním poplatku ve výši 

určené soudem a náklady spojené s právním zastupováním advokátem ve výši 9.874,- Kč, tj. 
náklady dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ve výši 7.560,- Kč za dva 
úkony právní pomoci (2x 3.780,- Kč), režijní paušál ve výši 600,- Kč za dva úkony právní 
pomoci (2x 300,- Kč), jako rovněž 21 % DPH z částky 9.874,- Kč, 

 
 
a to vše do tři dnů od právní moci tohoto rozsudku. 
 
 
 
Statutární město Děčín 



  
 
 
  
 

 
U Starého mostu 111/4 tel + 420 414 114 019 
405 02 Děčín III – Staré Město                                 info@aknt.cz     
                                                                                                www.aknt.cz 
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Okresní soud v Děčíně 
 
 
V Olomouci dne 5.2.2019 
 
 
K sp. zn.: 19 C 46/2018 
Naše zn. 2017//3975 
 
 
Žalobce: Statutární město Děčín, se sídlem ul. Mírové nám. 1175/5, 40502 Děčín IV, 

právně zast. Mgr. Narcisem Tomáškem, advokátem se sídlem v Děčíně, 
U Starého mostu 111/4. 

 
 
Žalovaná: , nar. , trvale bytem   

t. č. ve věznici, Světlá nad Sázavou, Rozkoš 990, 582 91 
právně zast. advokátem Mgr.Bc. Martinem Kůsem, se sídlem Bartolomějská 
304/1, 101 00 Praha 1 - Staré Město 

 
 
 
 
Změna žaloby (rozšíření o částku 61.415,33 Kč s příslušenstvím) 
 
Dvojmo 
 
Přílohy: 
- protokol o převzetí bytu č. 6 + odečet vodoměrů a měřidel tepla při předání bytu + pasport objektu 
- rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. 95 Co 4/2017-48 
- přehled vyměřených předpisů za rok 2017 
- přehled vyměřených předpisů za rok 2018 
- RV 2017 + podací arch 
- vývoj plateb nečleněný 
- výzva k úhradě nedoplatku – upomínka před žalobou ze dne 30.8.2018 + doručenka 
 
 

 
I. 

 
Žalobce podal ke shora nadepsanému soudu dne 22.1.2018 žalobu o zaplacení peněžité částky ve 
výši 66.884,02 Kč s příslušenstvím. Touto žalobou žalobce uplatňuje nárok na dlužné nájemné, 
náhradu ve výši sjednaného nájemného ve smyslu § 2295 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
za období do 6/2017 a nákladů za spotřebované služby spojené s užíváním bytové jednotky 
č. 1411/6, o velikosti 2+1, v 3. nadzemním podlaží budovy č.p. , která stojí na pozemku parc. 

v k.ú. Děčín, za období do 31.12.2016 (dle RV 2016). S jednotkou je spojen podíl na 
společných částech budovy a pozemku ve výši 641/5616. 
 
Ačkoli nájemní vztah skončil ke dni 9.3.2016, žalovaná byt nevyklidila a nepředala žalobci 
(pronajímateli) ani po skončení nájemní ho vztahu. K vyklizení a předání předmětné bytové jednotky 
žalobci došlo až prostřednictvím syna žalované dne 15.10.2018. 
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Důkaz: 
- protokol o převzetí bytu č. 6 + odečet vodoměrů a měřidel tepla při předání bytu + pasport objektu 
 

 
II. 

 
Žalobce tímto žádá o rozšíření předmětu řízení o svůj nárok vůči žalované na úhradu dlužné náhrady 
ve výši sjednaného nájemného ve smyslu § 2295 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za 
období od 7/2017 do 10/2018 (do vyklizení, tj. do 15.10.2018) a na úhradu nákladů za spotřebované 
služby za rok 2017 (RV 2017). Náklady za spotřebované služby za rok 2018 nejsou ještě vyčísleny, 
neboť nedošlo dosud k jejich vyúčtování. Tyto náklady tedy žalobce uplatní samostatně až po jejich 
vyčíslení. 
 
Výsledky dosavadního řízení bezpochyby mohou být podkladem pro řízení o změněném návrhu, 
žalobce proto navrhuje, aby Okresní soud v Děčíně připustil žalobcem navrženou změnu žaloby ve 
smyslu jejího rozšíření o shora specifikované nároky v celkové výši 61.415,33 Kč s příslušenstvím, 
a to: 

 
Období Částka Splatnost 
7/2017 – náhrada ve výši sjednaného nájemného dle § 2295 OZ 3.135,- Kč 31.7.2017 
8/2017 – náhrada ve výši sjednaného nájemného dle § 2295 OZ 3.135,- Kč 31.8.2017 
9/2017 – náhrada ve výši sjednaného nájemného dle § 2295 OZ 3.135,- Kč 30.9.2017 
10/2017 – náhrada ve výši sjednaného nájemného dle § 2295 OZ 3.135,- Kč 31.10.2017 
11/2017 – náhrada ve výši sjednaného nájemného dle § 2295 OZ 3.135,- Kč 30.11.2017 
12/2017 – náhrada ve výši sjednaného nájemného dle § 2295 OZ 3.135,- Kč 31.12.2017 
1/2018 – náhrada ve výši sjednaného nájemného dle § 2295 OZ 3.100,- Kč 31.1.2018 
2/2018 – náhrada ve výši sjednaného nájemného dle § 2295 OZ 3.100,- Kč 28.2.2018 
3/2018 – náhrada ve výši sjednaného nájemného dle § 2295 OZ 3.100,- Kč 31.3.2018 
4/2018 – náhrada ve výši sjednaného nájemného dle § 2295 OZ 3.100,- Kč 30.4.2018 
5/2018 – náhrada ve výši sjednaného nájemného dle § 2295 OZ 3.100,- Kč 31.5.2018 
6/2018 – náhrada ve výši sjednaného nájemného dle § 2295 OZ 3.100,- Kč 30.6.2018 
7/2018 – náhrada ve výši sjednaného nájemného dle § 2295 OZ 3.100,- Kč 31.7.2018 
8/2018 – náhrada ve výši sjednaného nájemného dle § 2295 OZ 3.100,- Kč 31.8.2018 
9/2018 – náhrada ve výši sjednaného nájemného dle § 2295 OZ 3.100,- Kč 30.9.2018 
10/2018 – náhrada ve výši sjednaného nájemného dle § 2295 OZ 
(poměrná část do 15.10.2018) 

1.497,- Kč 31.10.2018 

RV 2017 – náklady na skutečně spotřebované služby 13.208,33 Kč 30.6.2018 
 
Náhrada ve výši sjednaného nájemného ve smyslu § 2295 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
za období od 7/2017 do vyklizení předmětné bytové jednotky (do 15.10.2018) činí celkem částku 
48.207,- Kč s příslušenstvím. Výše požadované částky vyplývá z přiložených výpisů vyměřených 
předpisů za roky 2017 a 2018, kdy v roce 2018 došlo ke snížení nájemného za pronájem inventáře 
z částky 114,- Kč měsíčně na částku 79,- Kč měsíčně. Výše nákladů za skutečně spotřebované 
služby spojené s předmětnou bytovou jednotkou za rok 2017 činí dle RV 2017 částku 13.208,33 Kč, 
kdy tato částky byla splatná nejpozději do 30.6.2018. Vyúčtování bylo žalované zasláno dne 
27.4.2018, což vyplývá z přiloženého podacího archu. 
 
Žalovaná na shora specifikované dlužné částce ničeho neuhradila. Platbami přijatými dne 9.10.2017, 
18.1.2018, 18.6.2018 a 24.1.2019 žalovaná dle dohody stran hradila na dlužný soudní poplatek ve 
výši 5.000,- Kč, který byla povinna žalobci uhradit dle pravomocného a vykonatelného rozsudku 
Krajského soudu v Ústí nad Labem 95Co 4/2017-48 ve věci vyklizení předmětné bytové jednotky. 
 
K úhradě dlužné částky byla žalovaná žalobcem opakovaně vyzývána, naposled výzvou k úhradě 
nedoplatku – upomínkou před žalobou ze dne 30.8.2018. V této výzvě byla žalovaná upozorněna na 
to, že pokud dlužnou částku neuhradí, přistoupí žalobce k vymáhání nedoplatku soudní cestou. Tato 
výzva splňuje kritéria § 142a zákona č. 99/1963 Sb., a jedná se tedy o výzvu předžalobní. 
 
důkazy: 
- rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. 95 Co 4/2017-48 
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- přehled vyměřených předpisů za rok 2017 
- přehled vyměřených předpisů za rok 2018 
- RV 2017 + podací arch 
- vývoj plateb nečleněný 
- výzva k úhradě nedoplatku – upomínka před žalobou ze dne 30.8.2018 + doručenka 

 
 

III. 
 
Žalobce po žalované tedy nově požaduje: 
 

1) Uhrazení peněžité částky ve výši 128.299,35 Kč s příslušenstvím, a to: 
- se zákonným úrokem z prodlení z částky 3.622,- Kč za dobu od 1. 11. 2015 do 30. 11. 

2015, 
- se zákonným úrokem z prodlení z částky 2.514,- Kč za dobu od 22. 12. 2015 do 31. 12. 

2015, 
- se zákonným úrokem z prodlení z částky 4.406,- Kč za dobu od 26. 1. 2016 do 31. 1. 

2016, 
- se zákonným úrokem z prodlení z částky 7.011,- Kč za dobu od 27. 2. 2016 do 29. 2. 

2016, 
- se zákonným úrokem z prodlení z částky 11.901,- Kč za dobu od 23. 4. 2016 do 30. 4. 

2016, 
- se zákonným úrokem z prodlení z částky 17.296,- Kč za dobu od 1. 5. 2016 do 31. 5. 

2016, 
- se zákonným úrokem z prodlení z částky 22.691,- Kč za dobu od 1. 6. 2016 do 30. 6. 

2016, 
- se zákonným úrokem z prodlení z částky 26.154,91 Kč za dobu od 1. 7. 2016 do 31. 7. 

2016, 
- se zákonným úrokem z prodlení z částky 31.549,91 Kč za dobu od 1. 8. 2016 do 31. 8. 

2016, 
- se zákonným úrokem z prodlení z částky 36.944,91 Kč za dobu od 1. 9. 2016 do 30. 9. 

2016, 
- se zákonným úrokem z prodlení z částky 42.339,91 Kč za dobu od 1. 10. 2016 do 31. 10. 

2016, 
- se zákonným úrokem z prodlení z částky 47.734,91 Kč za dobu od 1. 11. 2016 do 30. 11. 

2016, 
- se zákonným úrokem z prodlení z částky 53.129,91 Kč za dobu od 1. 12. 2016 do 31. 12. 

2016, 
- se zákonným úrokem z prodlení z částky 58.524,91 Kč za dobu od 1. 1. 2017 do 31. 1. 

2017, 
- se zákonným úrokem z prodlení z částky 61.659,91 Kč za dobu od 1. 2. 2017 do 28. 2. 

2017, 
- se zákonným úrokem z prodlení z částky 64.794,91 Kč za dobu od 1. 3. 2017 do 31. 3. 

2017, 
- se zákonným úrokem z prodlení z částky 67.929,91 Kč za dobu od 1. 4. 2017 do 30. 4. 

2017, 
- se zákonným úrokem z prodlení z částky 71.064,91 Kč za dobu od 1. 5. 2017 do 31. 5. 

2017, 
- se zákonným úrokem z prodlení z částky 74.199,91 Kč za dobu od 1. 6. 2017 do 30. 6. 

2017, 
- se zákonným úrokem z prodlení z částky 66.884,02 Kč za dobu od 1. 7. 2017 do 

31.7.2017, 
- se zákonným úrokem z prodlení z částky 70.019,02 Kč za dobu od 1. 8. 2017 do 

31.8.2017, 
- se zákonným úrokem z prodlení z částky 73.154,02 Kč za dobu od 1. 9. 2017 do 

30.9.2017, 
- se zákonným úrokem z prodlení z částky 76.289,02 Kč za dobu od 1. 10. 2017 do 

31.10.2017, 
- se zákonným úrokem z prodlení z částky 79.424,02 Kč za dobu od 1. 11. 2017 do 

30.11.2017, 
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- se zákonným úrokem z prodlení z částky 82.559,02 Kč za dobu od 1. 12. 2017 do 
31.12.2017, 

- se zákonným úrokem z prodlení z částky 85.694,02 Kč za dobu od 1. 1. 2018 do 
31.1.2018, 

- se zákonným úrokem z prodlení z částky 88.794,02 Kč za dobu od 1. 2. 2018 do 
28.2.2018, 

- se zákonným úrokem z prodlení z částky 91.894,02 Kč za dobu od 1. 3. 2018 do 
31.3.2018, 

- se zákonným úrokem z prodlení z částky 94.994,02 Kč za dobu od 1. 4. 2018 do 
30.4.2018, 

- se zákonným úrokem z prodlení z částky 98.094,02 Kč za dobu od 1. 5. 2018 do 
31.5.2018, 

- se zákonným úrokem z prodlení z částky 101.194,02 Kč za dobu od 1. 6. 2018 do 
30.6.2018, 

- se zákonným úrokem z prodlení z částky 117.502,35 Kč za dobu od 1. 7. 2018 do 
31.7.2018, 

- se zákonným úrokem z prodlení z částky 120.602,35 Kč za dobu od 1. 8. 2018 do 
31.8.2018, 

- se zákonným úrokem z prodlení z částky 123.702,35 Kč za dobu od 1. 9. 2018 do 
30.9.2018, 

- se zákonným úrokem z prodlení z částky 126.802,35 Kč za dobu od 1. 10. 2018 do 
31.10.2018, 

- se zákonným úrokem z prodlení z částky 128.299,35 Kč za dobu od 1. 11. 2018 do 
zaplacení, 

2) náhradu nákladů řízení. 
 
Žalobce navrhuje, aby Okresní soud v Děčíně tuto změnu žaloby usnesením připustil, neboť výsledky 
dosavadního řízení mohou být podkladem pro řízení o změněném návrhu. 
 
 

IV. 
 
Žalobce navrhuje, aby Okresní soud v Děčíně připustil změnu žaloby ve smyslu jejího rozšíření 
tak, jak je shora specifikováno. 
 
Po změně (rozšíření) žalobního návrhu žalobce navrhuje, aby Okresní soud v Děčíně vydal tento 
 

r o z s u d e k: 
 

I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci částku 128.299,35 Kč 
- se zákonným úrokem z prodlení z částky 3.622,- Kč za dobu od 1. 11. 2015 do 30. 11. 

2015, 
- se zákonným úrokem z prodlení z částky 2.514,- Kč za dobu od 22. 12. 2015 do 31. 12. 

2015, 
- se zákonným úrokem z prodlení z částky 4.406,- Kč za dobu od 26. 1. 2016 do 31. 1. 

2016, 
- se zákonným úrokem z prodlení z částky 7.011,- Kč za dobu od 27. 2. 2016 do 29. 2. 

2016, 
- se zákonným úrokem z prodlení z částky 11.901,- Kč za dobu od 23. 4. 2016 do 30. 4. 

2016, 
- se zákonným úrokem z prodlení z částky 17.296,- Kč za dobu od 1. 5. 2016 do 31. 5. 

2016, 
- se zákonným úrokem z prodlení z částky 22.691,- Kč za dobu od 1. 6. 2016 do 30. 6. 

2016, 
- se zákonným úrokem z prodlení z částky 26.154,91 Kč za dobu od 1. 7. 2016 do 31. 7. 

2016, 
- se zákonným úrokem z prodlení z částky 31.549,91 Kč za dobu od 1. 8. 2016 do 31. 8. 

2016, 
- se zákonným úrokem z prodlení z částky 36.944,91 Kč za dobu od 1. 9. 2016 do 30. 9. 

2016, 
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- se zákonným úrokem z prodlení z částky 42.339,91 Kč za dobu od 1. 10. 2016 do 31. 10. 
2016, 

- se zákonným úrokem z prodlení z částky 47.734,91 Kč za dobu od 1. 11. 2016 do 30. 11. 
2016, 

- se zákonným úrokem z prodlení z částky 53.129,91 Kč za dobu od 1. 12. 2016 do 31. 12. 
2016, 

- se zákonným úrokem z prodlení z částky 58.524,91 Kč za dobu od 1. 1. 2017 do 31. 1. 
2017, 

- se zákonným úrokem z prodlení z částky 61.659,91 Kč za dobu od 1. 2. 2017 do 28. 2. 
2017, 

- se zákonným úrokem z prodlení z částky 64.794,91 Kč za dobu od 1. 3. 2017 do 31. 3. 
2017, 

- se zákonným úrokem z prodlení z částky 67.929,91 Kč za dobu od 1. 4. 2017 do 30. 4. 
2017, 

- se zákonným úrokem z prodlení z částky 71.064,91 Kč za dobu od 1. 5. 2017 do 31. 5. 
2017, 

- se zákonným úrokem z prodlení z částky 74.199,91 Kč za dobu od 1. 6. 2017 do 30. 6. 
2017, 

- se zákonným úrokem z prodlení z částky 66.884,02 Kč za dobu od 1. 7. 2017 do 
31.7.2017, 

- se zákonným úrokem z prodlení z částky 70.019,02 Kč za dobu od 1. 8. 2017 do 
31.8.2017, 

- se zákonným úrokem z prodlení z částky 73.154,02 Kč za dobu od 1. 9. 2017 do 
30.9.2017, 

- se zákonným úrokem z prodlení z částky 76.289,02 Kč za dobu od 1. 10. 2017 do 
31.10.2017, 

- se zákonným úrokem z prodlení z částky 79.424,02 Kč za dobu od 1. 11. 2017 do 
30.11.2017, 

- se zákonným úrokem z prodlení z částky 82.559,02 Kč za dobu od 1. 12. 2017 do 
31.12.2017, 

- se zákonným úrokem z prodlení z částky 85.694,02 Kč za dobu od 1. 1. 2018 do 
31.1.2018, 

- se zákonným úrokem z prodlení z částky 88.794,02 Kč za dobu od 1. 2. 2018 do 
28.2.2018, 

- se zákonným úrokem z prodlení z částky 91.894,02 Kč za dobu od 1. 3. 2018 do 
31.3.2018, 

- se zákonným úrokem z prodlení z částky 94.994,02 Kč za dobu od 1. 4. 2018 do 
30.4.2018, 

- se zákonným úrokem z prodlení z částky 98.094,02 Kč za dobu od 1. 5. 2018 do 
31.5.2018, 

- se zákonným úrokem z prodlení z částky 101.194,02 Kč za dobu od 1. 6. 2018 do 
30.6.2018, 

- se zákonným úrokem z prodlení z částky 117.502,35 Kč za dobu od 1. 7. 2018 do 
31.7.2018, 

- se zákonným úrokem z prodlení z částky 120.602,35 Kč za dobu od 1. 8. 2018 do 
31.8.2018, 

- se zákonným úrokem z prodlení z částky 123.702,35 Kč za dobu od 1. 9. 2018 do 
30.9.2018, 

- se zákonným úrokem z prodlení z částky 126.802,35 Kč za dobu od 1. 10. 2018 do 
31.10.2018, 

- se zákonným úrokem z prodlení z částky 128.299,35 Kč za dobu od 1. 11. 2018 do 
zaplacení, 

 
II. Žalovaná je povinna nahradit žalobci náklady řízení, 

 
 
a to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. 
 
 
Statutární město Děčín 



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 27. 6. 2019 ZM 19 06 04 08

Název:
Žádost o dotaci na aktivity v oblasti kultury - Art Bambini, ZUŠ Čs. Legií 243/29, 405 02 Děčín 4

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo žádost o poskytnutí dotace žadatele Art Bambini, ZUŠ Čs. Legií 243/29, 405 
02 Děčín 4 - účast na „Mezinárodním festivalu sborového zpěvu Cantate Catalunya Barcelona 2019“ a 

rozhodlo

o neposkytnutí dotace ve výši 90.000,00 Kč Art Bambini, ZUŠ Čs. Legií 243/29, 405 02 Děčín 4 na účast na 
„Mezinárodním festivalu sborového zpěvu Cantate Catalunya Barcelona 2019“ a o neuzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.

Stanovisko RM:
Rada města projednala variantní materiál o poskytnutí dotace a svým usnesením č. RM 19 10 39 06 ze dne 
28.05.2019 schválila variantu č. 2, tj. nedoporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí finanční 
dotace v roce 2019 u žádosti ve výši nad 50.000,00 Kč pro subjekt pracující v oblasti kultury a o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.

Cena: 90 000,00
Návrh postupu: RM nedoporučuje poskytnout

Důvodová zpráva:
Odbor školství a kultury předkládá zastupitelstvu města žádost Art Bambini ve výši 90.000,00 Kč na účast na 
„Mezinárodním festivalu sborového zpěvu Cantate Catalunya Barcelona 2019“. Jedná se o festival, který se 
koná v termínu 17.- 20.10.2019 ve Španělské Barceloně.

Koncerty se konají v kostelích nebo koncertních sálech v Barceloně nebo okolí. Přátelský koncert tvoří jeden 
hostitelský sbor ze Španělska a 2-3 zahraniční sbory. Tato hudební setkání slouží na podporu mezinárodních 
kontaktů a navázání nových přátelství.

Komise kulturní doporučuje udělit mimořádnou dotaci žadateli Art Bambini a umožnit pěveckému sboru 
reprezentovat město Děčín svojí účastí na mezinárodním festivalu ve Španělsku.

Tato mimořádná dotace je požadována výhradně na účel dopravy.

Odbor školství a kultury nemá dostatek finančních prostředků k poskytnutí dotace, z tohoto důvodu se bude 
žádat o navýšení rozpočtu kapitoly OŠK.

Vyjádření:



Příloha: Žádost(b4dG2S) A.pdf Komentář:          

Příloha: Informace o 
festivalu(RbiL87) A.pdf Komentář:          

Příloha: Art Bambini veřejnopr. 
sml(slQ3gU).pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Mgr. Bc. Iva Bajerová OSK 19.6.2019 09:37 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 19.6.2019 10:06 podepsáno























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,  
Zastoupené Jaroslavem Hroudou, primátorem, dále jen jako „poskytovatel dotace“. 

 

1) Art Bambini, IČ: 661 05 749, ZUŠ, Děčín, Čs. legií 29, 
č. ú. 196351071/0300 ved. u ČSOB a.s., Poštovní spořitelna, 
zastoupené Ivou Hančovou, předsedkyní, dále jen jako „příjemce dotace“. 

 
 II. Předmět smlouvy 

 
1) Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace na projekt „Mezinárodní festival 

sborového zpěvu Cantate Catalunya Barcelona 2019“ ve výši 90.000,00 Kč z rozpočtu 
statutárního města Děčín, kapitoly školství a kultury, v souladu s ustanovením § 85 zák. čís. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 9 
odst. 1 písm. h) zák. čís. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o dotaci na podporu aktivit v oblasti 
kultury ve městě Děčín v roce 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 90.000,00 Kč na projekt 
„Mezinárodní festival sborového zpěvu Cantate Catalunya Barcelona 2019“ ve lhůtě 
do 30 dnů od dne podpisu 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 podpora subjektů, zajišťujících kulturní aktivity, zájmovou uměleckou činnost 
a reprezentaci města Děčín v oblasti kultury. Finanční prostředky budou použity dle rozpočtu 
projektu a to následovně: 
 

90.000,00 Kč – cestovné. 
 

III. Povinnosti příjemce   

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

a) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu, uvedeném v článku II. odst. 6 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, 

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

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

d) je povinen vést evidenci o čerpání dotace a nejpozději do 15. 01. 2020 (pokud tento den 
připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit 
poskytovateli dotace závěrečnou zprávu a závěrečné vyúčtování dle podmínek 
stanovených v dotačním programu „Podpora aktivit v oblasti kultury“ v roce 2019, 

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

finančních prostředků poskytnutých v souladu s touto smlouvou, 
g) nesmí poskytovat finanční prostředky jiným fyzickým a právnickým osobám, pokud nejde 

o úhradu spojenou s realizací projektu, na který byly poskytnuty, 
h) nesmí použít dotaci na nezpůsobilé náklady definované v  dotačním programu 

„Podpora aktivit v oblasti kultury“ v roce 2018,   
 

2) Příjemce dotace je povinen ve lhůtě do 15. ledna 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. 

3) 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. 

4) 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. 

5) 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. Řadu povinností stanoví také zákon o zadávání veřejných 
zakázek. 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. odst. 6 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. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. Nedodržení podmínek a nesplnění povinností stanovených touto smlouvou 
příjemcem bude posuzováno jako porušení rozpočtové kázně ve smyslu 
§ 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
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pozdějších předpisů. 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 3 vyhotoveních, přičemž příjemce obdrží 1 vyhotovení 
a poskytovatel 2 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      Iva Hančová 
  
 



Konané dne: 27. 6. 2019 ZM 19 06 04 09

Název:
Zápis ze 7. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 12.06.2019

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města
bere na vědomí

zápis ze 7. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 12.06.2019.

Stanovisko RM:

Cena:      
Návrh postupu: KV ZM doporučuje vzít na vědomí

Důvodová zpráva:
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Děčín doporučuje vzít na vědomí zápis ze 7. zasedání kontrolního 
výboru zastupitelstva města ze dne 12.06.2019.

Vyjádření:

Příloha: Zapis_KV_ZM_7_190612_
anonym.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Petr Hodboď OPO 17.6.2019 08:08 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jaromír Zajíček MPA 17.6.2019 10:18 podepsáno

typ zobrazení anonymně









Konané dne: 27. 6. 2019 ZM 19 06 04 10

Název:
Zapojení do projektu Implementace krajského akčního plánu Ústeckého kraje II - Technické kluby

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo nabídku partnerství v projektu připravovaném Ústeckým krajem v rámci 
implementace krajských akčních plánů vzdělávání, konkrétně aktivity Technické kluby a

schvaluje

zapojení statutárního města Děčín jako partnera s finančním příspěvkem do projektu připravovaného v rámci 
implementace Krajského akčního plánu vzdělávání Ústeckého kraje.

Stanovisko RM:
Rada města projednala nabídku partnerství v projektu připravovaném Ústeckým krajem v rámci implementace 
krajských akčních plánů vzdělávání, konkrétně aktivity Technické kluby, a doporučuje zastupitelstvu města 
schválit zapojení statutárního města Děčín jako partnera s finančním příspěvkem do projektu připravovaného 
v rámci implementace Krajského akčního plánu vzdělávání Ústeckého kraje.

Cena: 1 690 000,00
Návrh postupu: 2020 - 2023 - 420 tis. Kč (spolupodíl města) + 150 tis. Kč (počáteční vybavení) = 570 tis. 

Kč; 2024 - 2026 - 720 tis. Kč (pronájem prostor) + 400 tis. Kč (mzdy instruktorů) = 1120 
tis. Kč



Důvodová zpráva:
Ústecký kraj připravuje projekt Implementace krajského akčního plánu Ústeckého kraje II (IKAP ÚK II), který 
bude navazovat na komplementární v současné době realizované projekty Implementace krajského akčního 
plánu Ústeckého kraje A a B (IKAP ÚK AB).
V rámci aktivity Technické kluby má město Děčín možnost zapojit se do připravovaného projektu jako partner 
s finančním příspěvkem. Smyslem projektu je zřídit v partnerských městech tzv. technické kluby (TK). 
Technický klub by měl rozšířit zejména zájmové vzdělávání, ale svým zaměřením zasáhne i do povinné výuky 
žáků, případně studentů. V rámci povinné výuky by mohly školy využívat technický klub pro výuku odborných 
předmětů, dále by technický klub mohli děti, žáci a studenti navštěvovat v rámci svých mimoškolních aktivit.

TK se zaměřuje na všechny stupně vzdělávání, zejména na základní a je členěn na tři části:
1) Řemesla a jejich ochutnávka
2) IT, nové technologie, 3D tisky, robotika
3) Stavebnice, digitální a matematická gramotnost i pregramostnost

V rámci možného projektu bude hrazeno:
1) Technické/odborné vybavení klubu
2) Mzdy personálu po dobu trvání projektu
3) Spotřební materiál + energie po dobu trvání projektu – 10% nepřímé náklady
4) Vzdělávání personálu

Zahájení projektu 01.01. 2020, trvání projektu 24 – 36 měsíců.

Odhadovaný rozpočet:
• Vybavení klubu - 5 mil. Kč
• Plat vedoucí TK (HPP) - 56 tis. Kč /měsíc vč. odvodů (rozmezí od min. 24 – max. 36 měsíců)
• Odměny Instruktoři (DPP) – 220 hod/rok, kalkulováno na max. 900 hod/rok (min. 24 měsíců – cca 400 tis. 
Kč, max. 36 měsíců 600 tis. Kč
=> MAXIMÁLNÍ NÁKLADY NA 1 TK, v případě trvání projektu 36 měsíců, 7 600 tis. Kč + 10% nepřímé 
náklady = max. 8 400 tis. Kč

Náklady a povinnosti pro město Děčín z projektu plynoucí:
• Spolupodíl města Děčín je 5 % z celkových uznatelných nákladů - cca 420 tis. Kč
• Zajištění vhodných a dostatečných prostor (předjednána je v tomto směru spolupráce s pracovištěm 
Českého vysokého učení technického v Děčíně a Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou 
strojní, stavební a dopravní v Děčíně) => pravděpodobně se bude jednat o pronájem prostor, po dobu projektu 
bude hrazen v rámci nepřímých nákladů z projektů, v době udržitelnosti budou tyto náklady hrazeny městem 
Děčín.
• Nábytek pro učebny (cca tři učebny) => 150 tis. Kč
• Úhrada všech nákladů v době udržitelnosti, min. 2 roky po ukončení projektu. => odhadem se v tuto chvíli 
bude jednat o pronájem prostor, pokud do té doby nezajistí město Děčín vlastní prostory (cca 30 tis./měsíc po 
dobu 24 měsíců = 720 tis. Kč. Dále je nutné v době udržitelnosti počítat alespoň se základním personálem, 
minimálně s instruktory jednotlivých kroužků => cca 400 tis. Kč). Celkem tedy náklady za město Děčín budou 
odhadem činit cca 1 690 tis. Kč. V tuto chvíli raději počítáme s nejdražší možnou variantou.

Stanovisko OSK:
OSK podporuje záměr rozšíření zájmového vzdělávání v technických oborech na území města, které se 
zaměřuje na širokou cílovou skupinu.

Stanovisko OE:
V případě rozhodnutí orgánů města o zapojení města Děčín jako partnera s finančním příspěvkem do 
uvedeného projektu budou nezbytné finanční prostředky nárokovány vždy při sestavování návrhu rozpočtu na 
příslušný kalendářní rok.

Přílohy:
1. Zápis z jednání Regionální stálé konference Ústeckého kraje ze dne 03.06.2019, kterého se účastnili Ing. 
Ondřej Smíšek a paní Valerie Martinčeková (OSK).
2. Příloha zápisu - Nabídka spolupráce - technické kluby



Vyjádření:

Příloha: priloha_zapisu_nabidka_
TK_anonym.pdf Komentář:          

Příloha: RSK_UK_zapis_anonym.
pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Mgr. Bc. Petr Kužel OR 18.6.2019 08:02 podepsáno

Předkladatel: Ing. Ondřej Smíšek 18.6.2019 08:10 podepsáno

typ zobrazení anonymně



 

 

 

Nabídka spolupráce - TECHNICKÉ KLUBY - Ústecký kraj 

Technický klub by měl rozšířit zejména zájmové vzdělávání, ale svým zaměřením zasáhne i do 

povinné výuky žáků, případně studentů. 

Zaměřuje se na všechny stupně vzdělávání, zejména však na základní. 

Využíváme osvědčené modely ze zahraničí i z ČR (TK Litoměřice, FabLab Brno aj.) 

TK bude členěn na 3 části:  

1) Řemesla a jejich ochutnávka 

2) IT, nové technologie, 3D tisky, robotika 

3) Stavebnice, digitální a matematická gramotnost 

Požadavek na personální zabezpečení:   
Vedoucí technického klubu (cca 40 tis. hrubého) – HPP, Instruktor (220 Kč/ hod) – 300 hod/ rok  
forma DPP 
 

Nabízíme:  

 Úhradu vybavení (snaha je o jednotné vybavení – vazba na vzdělávání) 

 Úhradu platů po dobu trvání projektu 

 Spotřební materiál + energie po dobu trvání projektu – 10% nepřímé náklady 

 Vzdělávání personálu 

Zahájení 1. 1. 2020 trvání 24 – 36 měsíců, je v řešení s MŠMT.  

Podmínkou pro realizaci je rozhodnutí zastupitelstva ÚK 09/2019. 

Odhadovaný rozpočet: 

 Vybavení  - 5 mil. Kč 

 Plat vedoucí TK (HPP) -  56 tis. Kč /měsíc vč. odvodů (rozmezí od min. 24 – max. 36 měsíců) 

 Odměny Instruktoři (DPP) – 220 hod/rok, kalkulováno na max. 900 hod/rok (min. 24 měsíců – 
cca 400 tis., max. 36 měsíců 600 tis.  

MAXIMÁLNÍ NÁKLADY 1 TK, v případě trvání projektu 36 měsíců 7 600 tis. Kč + 10% nepřímé náklady 

= max. 8 400 tis. Kč 

Co požadujeme: 

 Partnerství s finančním podílem 5% nákladů (max. 420 tis. Kč) 

 Vhodné prostory 

 Nábytek 

 Vlastí podíl  

 Úhradu všech nákladů v době udržitelnosti, min. 2 roky po ukončení projektu 

 



Kontakty: 
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Zápis z jednání sekretariátu Regionální stálé konference ÚK a 
zástupců města Děčín ze dne 3. 6. 2019 

 

 
Místo konání: Magistrát Děčín 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Schůzka byla svolána v souvislosti s přípravou projektu na Implementaci KAP 2 
Ústeckého kraje. Účelem je zmapování zájmu obcí v Ústeckém kraji. 

 
Ing. informovala o projektu, jehož příprava byla schválena Radou 

Ústeckého kraje dne 22. 5. 2019.  Příkladem realizace je Technický klub Litoměřice – 
viz Polytechnická konference dne 10. 6. 2019 v Litoměřicích.  
V předešlém projektu I KAP již došlo v některých obcích k navázání spolupráce v 

rámci „digibuněk“. 
Podrobnější nabídka včetně předběžné kalkulace a požadavky na zajištění jsou přílohou 

tohoto zápisu. Žadatel a realizátor projektu bude Ústecký kraj, město jako zřizovatel by 

bylo partnerem s finančním podílem (spoluúčast 5%). 
V budoucnu možnost navázat další spolupráci ve formě vzdělávání, příp. výzkumu. 
 
Ing. Zdeňková zodpověděla dotazy. 

 Realizace projektu není vázána na jednu budovu 
 Za energie možno vybírat poplatek 
 Uznatelné výdaje až od 1. 1. 2020 
 Pro další informace ohledně dokladování apod. budou pravidelná setkávání 

 
Ing. Martínková představila Regionální stálou konferenci, popsala její činnost a 

upozornila na webové stránky RSK ÚK. Zároveň předala další informace o 
připravované Strategii regionálního rozvoje ČR 21+, o přípravě, prioritách a 

podmínkách nového programovacího období 2021 – 2027 a předala brožuru Národní 

dotační zdroje. 
 
Bylo domluveno: 
Město Děčín předá: 

 informaci zda má o účast na projektu (ANO x NE) do 28. 6. 2019 
 v případě ANO – popíše schvalovací proces města (rada, zastupitelstvo) 
 časový harmonogram schvalovacího procesu (kdy zasedá) – schválení 

zapojených měst a obcí by mělo předcházet schválení zastupitelstvem kraje 
 kontaktní osoby pro další jednání (email i telefon….) 

 
Krajský úřad 

 zpracuje podrobnější kalkulaci celkových nákladů (viz příloha zápisu) 
 zodpoví případné další dotazy 
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Zápis zpracovala dne 4. 6. 2019                                                                  
 
Příloha: 1) Prezenční listina  
    2) Nabídka Technické kluby   
   



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 27. 6. 2019 ZM 19 06 04 11

Název:
Asistenti prevence kriminality v Děčíně II

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo informace o projektu „Asistenti prevence kriminality v Děčíně II“ a
schvaluje

1. podání žádosti o dotaci na projekt „Asistenti prevence kriminality v Děčíně II“ do Operačního programu 
Zaměstnanost - výzva č. 03_16_048,
2. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané min. výši 865 tis. Kč včetně 
DPH,
3. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané min. výši 216,3 tis. Kč 
včetně DPH. 

Stanovisko RM:
Rada města dne 23.4.2019 projednala projekt „Asistenti prevence kriminality v Děčíně II“ a svým usnesením č. 
RM 19 08 36 06 doporučila zastupitelstvu města schválit:
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Asistenti prevence kriminality II“ do Operačního programu Zaměstnanost 
- výzva č. 03_16_048,
2. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané min. výši 865 tis. Kč včetně 
DPH,
3. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané min. výši 216,3 tis. Kč 
včetně DPH. 

Cena: 865 000,00
Návrh postupu:          



Důvodová zpráva:
Statutární město Děčín se rozhodlo realizovat projekt zaměřený na snížení počtu spáchaných trestných činů i 
přestupků a zvýšení pocitu bezpečí obyvatel sociálně vyloučených lokalit, ve kterých asistenti prevence 
kriminality pomáhají při dohledu nad veřejným pořádkem. Na projekt je možné žádat o dotaci z Operačního 
programu Zaměstnanost, z prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou. Projekt je obsažen v 
Integrované územní investici (ITI) Ústecko-chomutovské aglomerace. Realizace tohoto projektu statutárním 
městem Děčín je již předjednaná s Řídícím výborem ITI.

Celkové náklady projektu jsou v předpokládané výši 4 324 375 Kč. Dotace je ve výši 95 % (spolufinancování 
projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané min. výši 216,3 tis. Kč), předfinancování projektu 
ze strany statutární města Děčín v předpokládané výši 865 tis. Kč (cca 20 % z celkových předpokládaných 
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 2020. Obsahem projektu je vstupní a průběžné vzdělávání a 
zaměstnání min. 8 asistentů prevence kriminality. Realizace projektu se předpokládá v období 1.6.2020 - 
30.6.2022.

Stanovisko MP: Asistenti prevence kriminality se stali nedílnou součástí systému dohledu nad veřejným 
pořádkem v rizikových a sociálně vyloučených lokalitách na území města. Pokračování projektu Asistenti 
prevence kriminality proto městská policie považuje za zásadní pro udržení současného stavu veřejného 
pořádku a bezpečnosti. Navazující projekt spočívá v zapojení vybraných jedinců do dohledu nad veřejným 
pořádkem v rámci hlídkové služby organizované Městskou policií Děčín se zaměřením na přestupkové 
jednání v oblasti veřejného pořádku, které je častým námětem stížností obyvatel (zejm. znečišťování 
veřejného prostranství, ukládání odpadů mimo určená místa či rušení nočního klidu). Působení v rámci 
občanské autority ze strany asistentů je účinným opatřením, které vhodně doplňuje činnost městské i státní 
policie v lokalitě a pomáhá řešit dlouhodobě neřešitelné a neřešené problémy. Činnost asistentů v terénu řídí 
určení pracovníci – mentoři asistentů, kteří organizačně spadají do nově vytvořeného oddělení prevence 
kriminality v rámci Městské policie Děčín. Činnost asistentů je dále vhodně doplňována aktivitami Správců 
veřejného prostranství a činností samotných hlídek městské policie. Městská policie má zájem o podání 
žádosti o dotaci a následnou realizaci projektu týkající se výzvy č. 03_16_048 z prioritní osy 2 Sociální 
začleňování a boj s chudobou.

Záměr je v souladu se Strategickým plánem rozvoje města - E1: Zajistit bezpečnost ve všech částech města, 
F1: Vytvářet prostředí příznivé rodinám a motivující mladé lidi k životu ve městě, E3: Zajišťovat pomoc s 
uplatněním na trhu práce.

Vyjádření:

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Mgr. Bc. Petr Kužel OR 18.6.2019 08:15 podepsáno

Předkladatel: Jaroslav Hrouda 18.6.2019 11:16 podepsáno



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 27. 6. 2019 ZM 19 06 04 12

Název:
Prostupné zaměstnání v SMS II

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo informace o projektu „Prostupné zaměstnání v SMS II“ a
schvaluje

1. podání žádosti o dotaci na projekt „Prostupné zaměstnání v SMS II“ do Operačního programu 
Zaměstnanost,
2. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané výši 500 tis. Kč,
3. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané výši 1 000 tis. Kč.

Stanovisko RM:
Rada města dne 11.6.2019 projednala projekt „Prostupné zaměstnání v SMS II“ a svým usnesením č. RM 19 
11 36 03 doporučila zastupitelstvu města schválit:
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Prostupné zaměstnání v SMS II“ do Operačního programu 
Zaměstnanost,
2. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané výši 500 tis. Kč,
3. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané výši 1 000 tis. Kč.

Cena: 1 000 000,00
Návrh postupu:          



Důvodová zpráva:
Statutární město Děčín plánuje 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 
realizátora projektu (Středisko městských služeb), 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 30.9.2019, do 12 hod. Před 
podáním žádosti o dotaci do Operačního programu Zaměstnanost musí být záměr projektu projednán 
pracovní skupinou k výzvě nositele ITI. Zasedání této skupiny proběhlo dne 7.6.2019. Po konání této pracovní 
skupiny víme, že se do výzvy ITI přihlásilo více žadatelů a finanční alokace pro pokrytí požadavků všech 
žadatelů je nedostatečná. O tom, který projekt bude vybrán bude pravděpodobně rozhodovat „konkurenční 
souboj projektů“ z hlediska kritérií: a) poměr cena/výkon, b) počet žadatelů v souboru projektů, c) cílová 
skupina. 

Předpokládané celkové náklady projektu činí 10 mil. Kč. Trvání projektu: 1.7.2020 - 31.3.2022. 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 nárokovat v případě 
přiznání dotace OR do návrhu rozpočtu pro rok 2020.

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.), která je tak znevýhodněna 
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 byly 
vytipovány osvědčené aktivity, které zlepší pracovní morálku účastníků a 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_16_045 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 18.6.2019 14:53 podepsáno

Předkladatel: Jaroslav Hrouda 19.6.2019 08:43 podepsáno



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 27. 6. 2019 ZM 19 06 04 13

Název:
Žádost o mimořádnou individuální dotaci pro BK Děčín s.r.o.

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo žádost o mimořádnou individuální dotaci v oblasti sportu na rok 2019 pro BK 
Děčín s.r.o.,IČ 627 40 971 a

rozhodlo

1) o poskytnutí mimořádné individuální dotace na rok 2019 pro BK Děčín s.r.o., IČ: 627 40 971, Maroldova 
1279/2, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín v celkové výši 2.000.000,00 Kč,
2) o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.

Stanovisko RM:
Rada města usnesením č. RM 19 11A 39 01 ze dne 18.06.2019 doporučila zastupitelstvu města rozhodnout 
o poskytnutí mimořádné individuální dotace na rok 2019 pro BK Děčín s.r.o., IČ: 627 40 971, Maroldova 
1279/2, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín v celkové výši 2.000.000,00 Kč a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace v předloženém znění.

Cena: 2 000 000,00
Návrh postupu: RM doporučuje rozhodnout



Důvodová zpráva:
Odbor školství a kultury předkládá zastupitelstva města žádost BK Děčín s.r.o. o mimořádnou individuální 
dotaci na rok 2019 v celkové výši 2.000.000,00 Kč, kterou statutární město Děčín obdrželo dne 4. 4. 2019. 

Odbor školství a kultury při přípravě materiálu do rady města dne 09.04.2019 doporučil na základě vyjádření 
právního zástupce Mgr. Narcise Tomáška ml. ohledně možné veřejné podpory, aby před schválením žádosti 
proběhlo další jednání mezi vedením města a zástupci BK Děčín s.r.o. ohledně možných rizik týkajících se 
veřejné podpory při schválení dotace a uzavření smlouvy. Jednání se uskutečnila a zástupce advokátní 
kanceláře ANKT předkládá vyjádření k uvedené žádosti BK Děčín, které se týká veřejné podpory.

Hlavním důvodem žádosti BK Děčín s.r.o. je především výrazné snížení finančních prostředků od stálých 
partnerů a sponzorů, které stěžejně ovlivňují stávající rozpočet a tím i udržitelnost ligového basketbalu v 
Děčíně a mládežnického programu v dalších letech.

Basketbalový klub BK Armex Děčín hraje nejvyšší soutěž mužů na území ČR a umísťuje se na předních 
místech národní basketbalové ligy, po čtvrté za pět let jsou Válečníci na 2. místě Kooperativy NBL a opět letos 
získali titul vicemistra ČR. BK Armex Děčín zajišťuje propagaci a reprezentaci města Děčín v rámci České 
republiky například i formou televizních přenosů, dále on line přenosem na tv com.cz, na internetových 
stránkách www.bkdecin.cz, na Facebooku BK Děčín, v tisku a dalších médiích. Klub se dále věnuje i 
charitativní činnosti, navštěvují dětské oddělení děčínské nemocnice, dětský domov, věnují se práci s dětmi a 
mládeži v rámci akcí pro veřejnost, ale hráči pracují i jako trenéři mládeže. 

Žadateli BK Děčín s.r.o., IČ: 62740971 bylo v rámci dotačního programu vyhlášeného statutárním městem 
Děčín v oblasti sportu na rok 2019 schváleno usnesením č. ZM 19 03 04 16 ze dne 28.03.2019 poskytnutí 
dotace ve výši 1.600.000,00 Kč, která byla zapsána v rámci de minimis. 
V případě schválení poskytnutí dotace bude odbor školství a kultury žádat o navýšení kapitoly 39 o danou 
částku. Odbor školství a kultury nedisponuje finančními prostředky, které by mohly být použity na pokrytí výše 
uvedené žádosti o dotaci. 

Vyjádření:

Příloha: zadost BK 
Decin_ANON.pdf Komentář:          

Příloha:
Stanovisko_ 
AKNT_07.06.2019_ANON.
pdf

Komentář:          

Příloha: KONEC SEZONY 
2018-19.pdf Komentář:          

Příloha: Navrh smlouvy BK Decin 
s.r.o..pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Mgr. Bc. Iva Bajerová OSK 19.6.2019 09:36 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 19.6.2019 10:05 podepsáno

























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S r D C e m   V á l e č n í k . . .   



sezona 2018/2019 

1 
 

PŘEDSTAVENÍ TÝMU BK ARMEX DĚČÍN 

Hlavní trenér: Tomáš Grepl (po odchodu Mgr. Pavla Budínského)  

Rozehrávači: Lukáš Feštr, Ondřej Šiška 

Křídla: Šimon Ježek, Tomáš Pomikálek, Lamb Autrey, Martin Klouda, Filip 

Kroutil 

Pivoti: Robert Landa, Jakub Krakovič (kapitán), Pavel Grunt, Klint Carlson, David 

Žikla, Jan Karlovský, Jakub Skalička  

Realizační tým: Jakub Houška  – asistent trenéra, Ing. Jakub Důra – sportovní 

manažer, Mgr. Vladimír Hojka – kondiční trenér, Josef Vasiliak – masér, Mgr. 

Tereza Houserová – fyzioterapeutka  
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ÚSPĚCHY/VÝSLEDKY 

1. Umístění po dlouhodobé části Kooperativa NBL 

3. místo (20 vítězství, 16 porážek) 
 

2. Konečné pořadí v Kooperativa NBL 

Po čtvrté za pět let se Válečníci umístili na druhém místě Kooperativa NBL 
a získali titul vicemistra!  
 
čtvrtfinále:  BK ARMEX Děčín – BK Opava 4:3 
semifinále: DEKSTONE Tuři Svitavy - BK ARMEX Děčín 2:4 
finále:  ČEZ B. Nymburk – BK ARMEX Děčín 3:0 
 

3. Basketbalisté BK ARMEX Děčín ovládli anketu Sportovec roku 2018 

Hned dvě trofeje si odnesli basketbalisté BK ARMEX Děčín z vyhlašování 
ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2018, kterou pořádá Děčínský Deník. 
První cenu získal Ondřej Šiška, a to v nejprestižnější kategorii dospělých 
jednotlivců, čímž navázal na předešlé úspěchy Tomáše Pomikálka, Tomáše 
Vyorala, Jakuba Houšky nebo Pavla Houšky. Druhou cenu získal celý tým 
BK ARMEX Děčín, který opět vyhrál kategorii dospělých kolektivů. 
Válečníci tak pokračují ve své dominanci, protože anketě kralují od 
prvního ročníku! 
 

BK ARMEX Děčín – 1. místo kolektiv dospělých 

Ondřej Šiška – 2. místo dospělí jednotlivci 

Lamb Autrey – 5. místo dospělí jednotlivci 

 

 

http://www.bkdecin.cz/novinky/14-02-2015-vyhlaseni-ankety-nejuspesnejsi-sportovec-decinska-2014/
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4. Anketa „Nejúspěšnější sportovec 2018 - Ústecký kraj“ 

BK ARMEX Děčín – 2. místo kategorie kolektiv dospělých 

 

 

5. Lamb Autrey v nejlepší zahraniční pětce Kooperativa NBL 2018/2019 

U Válečníků je vždy hlavním měřítkem týmový úspěch. Filozofie klubu je taková 
nejen v A-týmu, ale také v mládežnických družstvech. I přesto je každé ocenění 
individualit příjemné a je třeba si jej vážit. Jedno takové se dostalo Lambu 
Autreymu, který byl volbou trenérů, manažerů a kapitánů z klubů Kooperativa 
NBL vybrán do nejlepší pětky zahraničních hráčů ligy!  

 

 

 

 

 

 

http://www.bkdecin.cz/novinky/28-03-2014-bk-decin---2-kolektiv-v-kraji-houska-desaty/
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NÁVŠTĚVNOST/SLEDOVANOST 

1. Dlouhodobá část 

domácí utkání  
– 800 diváků/utkání  

 

2. Play off 

domácí utkání  
– 1.100 diváků/utkání  
 

3. TV přenosy 

- Česká televize 

Dlouhodobá část (základní část + skupina A1):  
- domácí utkání BK ARMEX Děčín – Tuři Svitavy  12. 12. 2018 
 BK ARMEX Děčín – BK JIP Pardubice     9. 1. 2019 
 BK ARMEX Děčín – SLUNETA Ústí N. L.      6. 2. 2019 
 
- venkovní utkání Tuři Svitavy – BK ARMEX Děčín   3. 10. 2018 
 SLUNETA Ústí N.L. – BK ARMEX Děčín   20. 3. 2019 

   

Play off: 
-domácí utkání 
 BK ARMEX Děčín – ČEZ B. Nymburk     26.5.2019 
  
 
 
- venkovní utkání  
 BK Opava – BK ARMEX Děčín   25. 4. 2019 
 Tuři Svitavy – BK ARMEX Děčín      6. 5. 2019 
 Tuři Svitavy – BK ARMEX Děčín    7. 5. 2019 
 ČEZ B. Nymburk – BK ARMEX Děčín   24. 5. 2019 
 ČEZ B. Nymburk – BK ARMEX Děčín   28. 5. 2019 

 

4. Studio Basketbal  

Dlouhodobá část soutěže:  
- Domácí utkání BK ARMEX Děčín – BK JIP Pardubice  10. 4. 2019 
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- Venkovní utkání Olomoucko – BK ARMEX Děčín     9. 3. 2019 

 

Play off 
- Domácí utkání BK ARMEX Děčín – BK Opava 21. 4. 2019

  

 BK ARMEX Děčín – BK Opava     2. 5. 2019 

 BK ARMEX Děčín – Tuři Svitavy   10. 5. 2019 

  

5. On line přenosy na tvcom.cz 

domácí utkání –  přes 43 000 shlédnutí/sezóna  

6. Internetové stránky www.bkdecin.cz 

1000/den 
1500 a více/v den utkání 

7. Facebook BK Děčín 

Přes 4 700 fanoušků 
 

8. BK ARMEX Děčín v médiích 

televize – přímé přenosy na ČT Sport, výsledky, přehledy utkání, sportovní 
týdeníky – Basketmanie 
tisk – MF Dnes, Sport, Děčínský deník, Právo, Basketmag 
internet – sport.idnes.cz, sport.cz, eurobasket.com, nbl.cz, probasket.cz, 
decin.cz 
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AKCE KLUBU NEJEN PRO ŠKOLY, DĚTI A FANOUŠKY 

PŘES 50 KG VÍCE NEŽ MINULÝ ROK! 

Válečníci se za podpory svých 
fanoušků zúčastnili Národní 
potravinové sbírky a vybrali 
dohromady o 54 kg potravin a 
drogerie více než minulý rok.  

Válečníci obdarovali Azylový dům 
na Letné 131 kilogramy potravin 
a 43 kilogramy drogerie. Loňský 
rok se podařilo společnými 
silami vybrat na domácím utkání 
100 kg potravin a 20 kg drogerie.  

 

VÁLEČNÍCI OPĚT ROZDÁVALI RADOST 

Basketbalisté Děčína mají v době 
adventu na programu kromě 
trénování a zápasů Kooperativa NBL 
také dvě milé povinnosti, kdy se 
vypraví za dětmi z dětských domovů 
a na dětské oddělení děčínské 
nemocnice, aby zde předali dárky a 
rozdali radost. A nejinak tomu bylo i 
letos. 

Válečníci se nejprve v pondělí 10. 
prosince rozdělili na dvě skupiny a zamířili do dětských domovů. Hráči dětem 
přivezli drobné dárky v podobě zábavných, deskových a společenských her, také 
podepisovali hráčské karty. V České Kamenici se o nečekané zpestření postaral 
Lamb Autrey, který si zahrál na velmi zručného kadeřníka a jedné ze zdejších 
slečen "vyrobil" na hlavě nefalšovaný afro účes. 

 
V Krupce si děti připravily pro své hosty taneční a pěvecké vystoupení, 
speciálního překvapení se dočkal Jakub Houška, a to v podobě nasprejovaného 
obrazu Michaela Jordana.  

O den později, tedy v úterý 11. prosince, vyrazil celý tým včetně bývalého trenéra 
Pavla Budínského do děčínské nemocnice, kde již popatnácté navštívili dětské 
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oddělení. Setkání proběhlo tradičně v herně, a ani sem nepřišli hráči s prázdnou 
a předali dětem hračky, které tu zůstanou pro další malé pacienty. Basketbalisty 
přivítala primářka oddělení, MUDr. Renata Přibíková, která poděkovala za 
neutuchající přízeň basketbalového klubu BK ARMEX Děčín.  

 

NOVÉ LOGO KLUBU 

K Vánocům si klub od „Ježíška“ nechal nadělit 
nové logo. Název klubu, nádherný sport 
- basketbal a slogan Válečníci ze severu. Tohle 
vše dohromady jsme chtěli snoubit v novém 
logu. Tohle jsme chtěli v novém logu sdělit našim 
fanouškům i soupeřům.  

Nové logo má znázorňovat naše válečnické srdce. 
Naší touhu po vítězství. Zároveň ale vždy čestnost 
a soudržnost. Logo se mění, naše hodnoty nikoliv. 
Nové logo je také pojítkem mezi mužským A-

týmem a všemi ostatními mladými Válečníky a Válečnicemi. Nové logo bereme 
také jako poděkování našim skvělým fanouškům. 

Zároveň se také sluší poděkovat za pomoc a spolupráci při tvorbě nového loga 
našemu generálnímu partnerovi, společnosti ARMEX a grafikovi Karlu Hájkovi. 

 

VÁLEČNÍCI NA ALL STAR GAME 2018 

V předposledním dni roku 2018 
proběhla v pražské hale Královka 
tradiční basketbalová show All Star 
Game Kooperativa NBL. A samozřejmě, 
že u toho nechyběli ani tři Válečníci, z 
nichž více radosti měl Klinton Carlson, 
který v dresu Mladých pušek slavil 
těsné vítězství.  

 

VÁLEČNÍCI V ROLI UČITELŮ AJ 

Dva američtí Válečníci se vydali na Základní školu Na Stráni, aby si vyzkoušeli 
neobvykle jinou roli než basketbalovou. Každý se stal na chvíli učitelem 
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konverzace v anglickém jazyce. Klint a Lamb se postupně objevili v sedmých, 
osmých a devátých třídách.    

Oba hráči se rozdělili a každý dorazil v doprovodu vyučujícího do třech hodin do 
konkrétních tříd. Žákyně a žáci si připravili otázky, které postupně pokládali 
hráčům, ale hovor směřoval k různým tématům aktivně rozvíjeným skvěle 
oboustranně! Válečníci přinesli drobné dárky, o které se v průběhu hodin 
soutěžilo a největší odměnou byla vstupenka na domácí zápas Kooperativa NBL.  

 

S Koubasketem za pohádkou 4 

Poslední dubnový den proběhla již po čtvrté akce S 
Koubasketem za pohádkou, kterou pořádá 
Koubasket ve spolupráci s basketbalovým klubem. 
Akce se stále těší velké oblibě lidí a dětí z Děčína. 
Letos se podařilo vybrat krásných 15 000 Kč. Velká 
část těchto peněz putuje Lucince, které Koubasket 
pomáhal již v minulosti. Charitativní sbírka pomohla 
Lucince k lepšímu pohybu venku a to jak 
zakoupením baterie do invalidního vozíku, tak i k 
lepšímu převozu automobilem. Akce se opět velice 
vydařila a již nyní se těšíme na další ročník, který 
budeme opět bezesporu pořádat. 
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Plánované akce BK ARMEX Děčín: 

červen:  

• Rozloučení se sezonou  

• Nábor nových Válečníků 
 

Červenec:  
Koubasketkemp 

• Ženy U16 příprava na Mistrovství Evropy 
 

Srpen: 

• Muži BK ARMEX Děčín – příprava na Kooperativa NBL 2019/2020 

• přípravné duely – sledujte bkdecin.cz 
 

FOTOGRAFIE A VIDEA Z AKCÍ A-TÝMU A VŠECH DOMÁCÍCH UTKÁNÍ 
NALEZNETE NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH KLUBU 

WWW.BKDECIN.CZ. 

  

http://bkdecin.cz/
http://www.bkdecin.cz/
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MLADÉ VÁLEČNICE, MLADÍ VÁLEČNÍCI 

Díky pravidelným náborům, propagaci v tištěných i sociálních médiích a 
přítomnosti špičkového mužského A-týmu se nám daří navyšovat členskou 
základnu. Přibylo soutěžních družstev a silný realizační tým společně s trenéry 
zapsal i výrazné klubové úspěchy. 

 

Spolupráce: 

Klub rozšířil spolupráci se ZŠ Komenského otevřením druhé basketbalové třídy. 
Žáci navštěvující družinu zároveň docházejí do ARMEX Sportcentra na pohybové 
aktivity, které se nazývají Sportuj ve škole. Výrazný úspěch zaznamenali 
basketbalisté druhého stupně, kteří skončili pátí na Mistrovství České republiky. 
Čtyři děčínské školy se zapojily do školní basketbalové ligy, která je kvalivifikací 
do Jr. NBA. 

Nadále spolupracujeme s blízkými mateřskými školami. Oblíbené Pohybové hry 
vedené trenéry BK navštěvují školky buď pravidelně během školního roku, nebo 
v měsíčních blocích. 

V soutěžích jsme konkurenty, ovšem na klubové úrovni se snažíme o spojení sil s 
dalšími regionálními kluby. Stálá a otevřená je komunikace s Varnsdorfem, 
Libercem, Litoměřicemi i Ústím nad Labem. 
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Všichni hráči děčínského A-týmu několikrát v sezoně vedli tréninky některého z 
mládežnických týmů. Velcí děčínští Válečníci jsou bezesporu vítaným zpestřením 
tréninku a inspirací pro začínající hráčky a hráče našeho klubu. 

Chlapecká složka: 

Klíčový bod dlouhodobé strategie je přihlášení všech soutěžních kategorií – a to 
se klubu daří. Deset družstev se účastnilo dlouhodobých soutěží, ve dvou 
chlapeckých přípravkách vychováváme a trénujeme nové basketbalisty. A 
s kvantitou přichází i kvalita. Mezi úspěšné týmy se řadí: 

• družstvo U11 - na Národním Finále v Ostravě 7. místo v ČR 

• tým U12 - na Národním Finále v Děčíně 9. místo v ČR 

• celek U14 - 5. místo po dlouhodobé části Extraligy sk. A (TOP 10 ČR) 

• družstvo U15 – vítěz ligy sk. A 

• tým U17 - postup do ligy. 

Dívčí složka: 

Tři dívčí týmy působí v regionálních soutěžích. Juniorky skončily na druhém 
místě, starší žákyně podzimní část vyhrály a na jaře působily v lize, starší 
minižákyně na výraznější úspěch čekají. Druhým rokem trénuje také dívčí 
přípravka, která se připravuje na svou první soutěžní sezónu. Cílem je dosáhnout 
v horizontu osmi let stejného úspěchu jako u chlapecké složky (tj. šíře základny a 
počet soutěžních kategorií). 

Událost: Národní Finále U12 

Poprvé v historii basketbalového klubu hostil Děčín takto významný a velký 
turnaj mládeže. Týmy Válečníků a Válečnic pravidelně vyjíždějí na Vánoční i 
Velikonoční turnaje, mezinárodní utkání a přípravné zápasy do dalších měst. 
Tentokráte přijelo 12 nejlepších celků kategorie do dvanácti let k nám do Děčína. 
Díky zkušenému realizačnímu týmu, pečlivé přípravě a rozsáhlé mediální 
prezentaci se našemu klubu podařilo uspořádat úspěšný a účastníky velmi kladně 
hodnocený turnaj.  

Koncepční kroky 

Klub udržuje pravidelný dvoufázový režim náborů (červen/září), prezentuje se na 
Burze volnočasových aktivit i na Tyršově dni. Náborových akcí se vždy účastní 
hráči děčínského A-týmu. Samozřejmostí jsou komentáře k utkáním a událostem 
na webových stránkách a FB, dále předávání týdenních výsledků do tištěných 
médií. 
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Stále se věnujeme i výběru nových a podpoře současných trenérů. Všichni 
v klubu působící trenéři jsou vyškoleni basketbalovou federací a pravidelně se 
účastní dalších seminářů a školení. Klub se také aktivně zaměřuje na skauting a 
spolupráci při školení nových rozhodčích. Mládež BK se podílí i na zápasech A-
týmu a utkání mládeže (pořadatelé, kamera, světla, stolek, reportér v TV 
přenosech). Již pravidelnou letní akcí je příměstský Koubasket camp a 14 denní 
soustředění ve Varnsdorfu. 

 

 

 



sezona 2018/2019 

13 
 

REKLAMA V BK ARMEX DĚČÍN 

• na dresech hráčů 

• na rozcvičovacích trikách a dalším oblečení A-týmu 

• na LED/otočných panelech u palubovky 

• na LED panelech během TV přenosů 

• na hrací ploše 

• bannery na stěnách haly/u hřiště 

• na tabuli časomíry 

• v zázemí haly 

• na dresech jednotlivých mládežnických družstev 

• na internetových stránkách klubu 

• v tiskových a propagačních materiálech 

• v rámci partnerství při vybraném utkání – logo v programu k utkání, na 
internetových stránkách u utkání, na facebookových stránkách, 
prezentace během utkání + další možnosti dle dohody – partner 
poločasové soutěže apod.  

• v rámci partnerství pří zájezdu pro fanoušky na venkovní utkání 

• v rámci partnerství při soutěži pro fanoušky 

• v rámci partnerství při akci pro fanoušky/děti – setkání, ples, turnaj 
základních škol 

• v rámci sponzorování upomínkových předmětů pro fanoušky (např. play 
off trika) 

Kontakt na marketingové oddělení: 

marketing@bkdecin.cz a 739 477 313 
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….atmosféra, která tě pohltí!   
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MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 27. 6. 2019 ZM 19 06 04 14

Název:
Návrh dohody o splátkách se společností Kalliopé s.r.o. 

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh dohody o splátkách se společností Kalliopé s.r.o., se sídlem Šandova 
271, 345 22 Poběžovice, IČO 25794914 a

rozhodlo

o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek v předloženém znění za podmínky uzavření této dohody 
formou notářského zápisu s doložkou přímé vykonatelnosti nejpozději do 31.08.2019.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 18.06.2019 návrh dohody o splátkách se společností Kalliopé s.r.o., se sídlem 
Šandova 271, 345 22 Poběžovice, IČO 25794914 a usnesením č. 19 11A 35 01 doporučila zastupitelstvu 
města rozhodnout o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek v předloženém znění za podmínky 
uzavření této dohody formou notářského zápisu s doložkou přímé vykonatelnosti nejpozději do 31.08.2019.

Cena: 972 000,00
Návrh postupu: RM doporučila rozhodnout s uzavření dohody v předloženém znění formou notářského 

zápisu



Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický (dále jen „OE“) předkládá orgánům města k rozhodnutí žádost společností Kalliopé s.r.o., 
se sídlem Šandova 271, Poběžovice, o povolení splátek nedoplatku za smluvní pokutu (příloha č. 1).

Dle vystavených faktur č. PF-2018-1-0433 ze dne 15.08.2018 a č. PF-2019-1-0150 ze dne 18.02.2019 
(příloha č. 2) dluží společnost Kalliopé s.r.o. (dále jen „dlužník“) městu celkem částku 972.000 Kč za smluvní 
pokutu dle Smlouvy o dílo č. 2017-0081/OR ze dne 24.2.2017 na akci „Výměna a repase oken a balkonových 
dveří v objektu restaurace Pastýřská stěna, Žižkova č.p. 236, Děčín IV“, dle které se dlužník zavázal v případě 
prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000 Kč za 
každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu. Dne 14.01.2019 město Děčín oznámilo 
společnosti odstoupení od smlouvy o dílo.

Na základě podkladů odboru rozvoje byla odborem ekonomickým pohledávka v 04/2019 předána k vymáhání 
právnímu zástupci města. V současné době je připravena žaloba k podání příslušnému soudu. 

Dlužník dne 17.05.2019 požádal o umožnění splátek tohoto nedoplatku a následně dne 24.05.2019 předložil 
návrh termínů a výše splátek s tím, že nedoplatek by byl uhrazen nejpozději do 20.12.2021. 

RM dne 11.06.2019 projednala návrh dohody o povolení splátek (viz příloha č. 3) a materiál odložila s tím, aby 
byla tato dohoda uzavřena formou notářského zápisu s doložkou přímé vykonatelnosti a dále aby jednatel 
společnosti p. Josef Skřivánek jako fyzická osoba přistoupil k dluhu společnosti Kalliopé s.r.o., aby v případě 
zániku společnosti bylo možné pohledávku vymáhat po osobě jednatele.

OE projednal záležitost s právní zástupcem, který doporučuje schválit návrh dohody o uznání a dluhu a 
splátkách nedoplatku v předloženém znění tak, aby bylo možné následně jednat s notářem a jednatelem 
společnosti o termínu podpisu notářských zápisů. 

OE telefonicky informoval p. ****** o této podmínce RM, p. ****** se sepsáním obou notářských zápisů 
telefonicky souhlasil a vyžádal si dále zaslat tuto informaci e-mailem. Na písemnou žádost OE dne 18.06.2019 
sdělil, že souhlasí s uznáním dlužné částky a splátkového kalendáře formou notářského zápisu, k přistoupení 
dluhu jako fyzické osoby z osobních důvodů nemůže přistoupit (e-mail - viz příloha č. 4).

Vzhledem k tomu, že sídlo firmy i místo trvalého pobytu p. ****** jsou v Západočeském kraji a s ohledem na 
dosavadní laxní přístup jednatele společnosti k řešení této záležitosti lze očekávávat opakované odkládání 
návštěvy u notáře v Děčíně. Z toho důvodu doporučuje OE stanovit nejzazší termín podepsání dohody u 
notáře s tím, že nebudou-li dokumenty podepsány u notáře do 31.08.2019, bude pokračováno ve vymáhání 
pohledávky podáním žaloby u místně příslušného okresního soudu.

Ke společnosti Kalliopé s.r.o. i k jednateli společnosti požádal OE o výpis z centrálního registru exekucí, z 
něhož vyplývá, že společnost Kalliopé má u exekutorských úřadů vedeny 3 exekuce, p. ****** nemá žádný 
záznam. Další exekuce na majetek společnosti je uvedena ve sbírce listin v obchodním rejstříku. V případě 
kladného výsledku soudního řízení, kdy náklady na soudní poplatek budou činit min. 40 tis. Kč, lze 
předpokládat, že následné vymáhání pohledávky za společností bude značně zdlouhavé s minimálním 
předpokladem uspokojení. Je třeba proto urychleně jednat o uzavření dohody o přistoupení jednatele k 
pohledávce (předpokládané náklady notářského ověření dokumentů jsou cca 10 tis. Kč). 

Příloha č. 5 pro informaci obsahuje výpis z obchodního rejstříku.

Vyjádření:

Příloha: Priloha1-zadost-anonym.
pdf Komentář: Příloha č. 1 - žádost vč. doplnění

Příloha: Priloha2-faktury-anonym.
pdf Komentář: Příloha č. 2 - faktury



Příloha: Priloha3-dohoda_splatky-
anonym.pdf Komentář: Příloha č. 3 - návrh dohody

Příloha: Priloha4_email-vyj-jednat
el-anonym.pdf Komentář: Příloha č. 4 - vyjádření jednatele

Příloha: Priloha5-OR-vypis-anony
m.pdf Komentář: Příloha č. 5 - výpis z OR

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 19.6.2019 08:57 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 19.6.2019 09:26 podepsáno



 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

ŠPALETOVÁ OKNA, HISTORICKÉ REPLIKY OKEN, DVEŘE, VITRÁŽE, REPASE OKEN A DVEŘÍ, RESTAURÁTORSKÉ 

OPRAVY 

 
 

Kalliopé s.r.o.                                                                                                                                             
345 22 Poběžovice 

Šandova 271 
IČ: 25794914 

e-mail : kalliopesro@seznam.cz, tel. 721 091 264 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 34395 

ID datové schránky: 85bewj6 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
V Poběžovicích dne 17.5.2019 

 
Kalliopé s.r.o.                                              Statutární město Děčín 

, jednatel                                    Mírové nám. 1175/5,405 
Identifikační číslo  : 25794914 Děčín 

Telefon   : 721 091 264    

E-mail    : kalliopesro@seznam.cz  

 

 

 

Věc: Výměna a repase oken a balkonových dveří v objektu restaurace Pastýřská stěna, 
Žižkova č.p. 236, Děčín IV. 
 
 
Vážení,  

Prosím o možnost sjednání splátkového kalendáře na penalizační fakturu a zároveň se 

omlouváme se za pozdní reakci. 

Děkujeme za projednání. 

 

, jednatel 

 

  

 

 

 

 

        

 

Příloha č. 1

mailto:kalliopesro@seznam.cz
mailto:kalliopesro@seznam.cz


 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

ŠPALETOVÁ OKNA, HISTORICKÉ REPLIKY OKEN, DVEŘE, VITRÁŽE, REPASE OKEN A DVEŘÍ, RESTAURÁTORSKÉ 

OPRAVY 

 

Kalliopé s.r.o.                                                                                                                                             
345 22 Poběžovice 

Šandova 271 
IČ: 25794914 

e-mail : kalliopesro@seznam.cz, tel. 721 091 264 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 34395 

Číslo účtu: 4193119339/0800, ID datové schránky: 85bewj6 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kalliopé s.r.o. 

Šandova 271 

345 22 Poběžovice 

IČO: 25794914 

 

Věc: Návrh splátkového kalendáře úhrady smluvní pokuty dle smlouvy o dílo s názvem 

„Výměna a repase oken a balkonových dveří v objektu restaurace Pastýřská stěna“. 

 

 

Dobrý den, dle dohody žádáme o projednání možnosti návrhu splátkového kalendáře: 

 

 

 

Do 30.9.2019 – 100 000,- 

Do 20.12.2019 – 100 000,- 

Do 30.4.2020 – 100 000,- 

Do 30.8.2020 – 100 000,- 

Do 20.12.2020 – 200 000,- 

Do 30.4.2021 – 100 000,- 

Do 30.9.2021 – 150 000,- 

Do 20.12.2021 – 122 000,- 

 

Celkem 972 000,- 

 

Děkujeme za možnost projednání splátkového kalendáře. 

S pozdravem  

 

V Poběžovicích dne 22.5.2019 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

, jednatel, Kalliopé s.r.o. 

mailto:kalliopesro@seznam.cz


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 
 
Kalliopé s.r.o., se sídlem Šandova 271, 345 22 Poběžovice, IČO 25794914, 
zastoupená jednatelem 
(dále jen „dlužník“) 
 
uzavírají toto 

Uznání dluhu a dohodu o splátkách 
 

I. 
 

1. Dlužník dluží věřiteli smluvní pokutu dle čl. X odst. 3 Smlouvy o dílo č. 2017-0081/OR ze 
dne 24.02.2017: 
 
a) dle faktury č. PF-2018-1-0433 ze dne 15.08.2018 za období do 31.07.2018 částku 

308.000 Kč  
b) dle faktury č. PF-2019-1-0150 ze dne 18.02.2019 za období do 01.08.2018 do 

14.01.2019 částku 664.000 Kč.  
 

2. Dlužné částky uvedené v bodě 1 v celkové výši 972.000 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 následovně: 
 
- do 30.09.2019 částku 100.000 Kč 
- do 20.12.2019 částku 100.000 Kč 
- do 30.04.2020 částku 100.000 Kč 
- do 30.08.2020 částku 100.000 Kč 
- do 20.12.2020 částku 200.000 Kč 
- do 30.04.2021 částku 100.000 Kč 
- do 30.09.2021 částku 150.000 Kč 
- do 20.12.2021 částku 122.000 Kč. 
 

2. Splátky dluhu budou poukazovány na účet věřitele vedený u ČS, a.s.,pob. Děčín,  
č.ú. 19-921402389/0800, a to pod VS 9950001543 částka 308 000 Kč a pod VS 
9950001632 částka 664.000 Kč.  
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3. V případě prodlení s úhradou byť jen jediné 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. 
 

4. Za dobu povolení splátek je věřitel oprávněn požadovat po dlužníkovi zaplacení úroku 
z prodlení dle platného nařízení vlády. Dlužník se zavazuje zaplatit úrok z prodlení do 
8 dnů ode dne obdržení výzvy věřitele k jeho zaplacení.  

 
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 ………………   dne …………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

          
                                          







MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 27. 6. 2019 ZM 19 06 04 15

Název:
Dodatek č. 23 ke zřizovací listině Centra sociálních služeb Děčín, p.o.

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo Dodatek č. 23 ke zřizovací listině organizace CSS Děčín, p.o. a tento
schvaluje

s účinnosti ke dni podpisu dle důvodové zprávy a příloh a pověřuje primátora statutárního města podpisem 
výše uvedeného dodatku.

Stanovisko RM:
Rada města projednala Dodatek č. 23 ke zřizovací listině CSS Děčín, příspěvkové organizace a doporučuje 
zastupitelstvu města schválit tento dodatek s účinností ke dni podpisu dle důvodové zprávy a příloh a pověřit
primátora statutárního města podpisem výše uvedeného dodatku.

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučuje schválit Dodatek č. 23

Důvodová zpráva:
Na základě písemné žádosti příspěvkové organizace CSS Děčín, o provedení změny ve zřizovací listině 
předkládáme Dodatek č. 23 a to z důvodu ukončení činnosti služby Azylový dům Kompas ke dni 31.8.2019.

Vyjádření:

Příloha:
Žádost CSS - úprava 
zřizovací listiny 2019 
anonym.pdf

Komentář:          

Příloha: dodatek 23 ZL aktualizace 
2019..pdf Komentář:          



Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Renáta Grešíková OSV 19.6.2019 08:47 podepsáno

Předkladatel: Ing. Ondřej Smíšek 19.6.2019 08:49 podepsáno





 
                                                                                                                                                         

Statutární město Děčín 
Dodatek č. 23 

ke zřizovací listině ze dne 21.10.2004 
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace 

IČ: 712 358 68 
 
 
 

Na základě usnesení zastupitelstva města ZM ....... ze dne ..... statutární město Děčín vydává 

s účinností ke dni podpisu podle ust. § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění všech pozdějších předpisů a podle ust. § 27 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění všech pozdějších předpisů, tento 
Dodatek č. 23 ke Zřizovací listině „Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace“ 
ze dne 29.10.2004: 
 
 
 

Čl. I 
 
Zřizovací listina „Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace“ ze dne 21.10.2004 

(dále jen „zřizovací listina“) se mění: 
  

 
V Čl. VIII. v bodě 8.2. se zrušuje Služba Azylový dům v objektu Dvořákova 1331/20 a 1330/22, 
Děčín II.  

             
              
 
 

 
Čl. II. 

 
1. Ostatní ujednání zřizovací listiny zůstávají beze změny.   
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Děčíně dne                             Jaroslav Hrouda 
            primátor statutárního města Děčín  



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 27. 6. 2019 ZM 19 06 04 16

Název:
Zápis č. 6/2019 ze zasedání finančního výboru ZM dne 17. 6. 2019

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 6/2019 ze zasedání finančního výboru ZM dne 17. 6. 2019 a tento
bere na vědomí

.

Stanovisko RM:

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

Důvodová zpráva:
viz příloha - Zápis č. 6/2019 ze zasedání finančního výboru ZM dne 17. 6. 2019

Vyjádření:

Příloha: 2019_Zapis_6_anonym.pd
f Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 19.6.2019 10:58 podepsáno

Předkladatel: Ing. Vladislav Raška 19.6.2019 11:02 podepsáno
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Finanční výbor zastupitelstva města Děčín 
 

ZÁPIS č. 6/2019 
ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne 17. června 2019 

 
Začátek: 15,00 hod. 
 
Přítomni:  
 
Dle prezenční listiny v příloze, omluven p. Chára. 
 
Program: 
 
1) Zahájení 
2) Problematika objektu Vila Tereza, Mírové náměstí 242/4, Děčín IV (úkol ZM) 
3) Návrh závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok 2018 
4) Vystoupení hosta – Markéta Lakomá  - novinky a připravenost na letní turistickou sezonu, 

ekonomický přínos pro podnikatele a SMD 
5) Průběžná informace o vývoji rozhodných příjmů a výdajů města 
6) Různé 
 

 
 

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

2. Problematika objektu Vila Tereza, Mírové náměstí 242/4, Děčín IV (úkol ZM) 
 
Zadání: 
 
Usnesením č. ZM 19 04 04 15 ze dne 25. 4. 2019 je uloženo finančnímu výboru zahájit kontrolu 
hospodaření s majetkem města u objektu Vila Tereza a kontrolnímu výboru 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.  
 
Problematika byla projednávána již na minulém zasedání FV společném s kontrolním výborem 
ZM. Na základě analýzy bylo konstatováno vysoké průběžné deficitní saldo na straně 
pronajímatele. FV došel k závěru, že Nájemní smlouva je pro město ekonomicky jednoznačně 
výhodná a není pochyb o tom, že ke stejnému závěru by došel případný znalecký posudek.  
 
Stanovisko právního zástupce města ze dne 11. 6. 2019 však zásadně mění celou situaci. 
Proběhla dlouhá diskuze k závěrům AK. FV ZM konstatuje, že výsledek případného soudního 
sporu by byl nejistý, časově dlouhý a zejména nákladný a proto by měla být upřednostňována 
cesta dohody.  
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Usnesení č. 01/06/2019 

Finanční výbor provedl kontrolu nakládání s bytovým fondem v objektu Vila Tereza a 
konstatuje velkou disproporci ve výši nájemného mezi jednotlivými nájemními 
smlouvami a doporučuje bezodkladně hledat cesty k napravení tohoto stavu. Mimo to 
finanční výbor doporučuje využívat bytový fond města výhradně pro fyzické osoby. 

PRO   6  
PROTI   0 
ZDRŽEL SE  0  
 
 
Usnesení č. 02/06/2019 

Finanční výbor provedl kontrolu hospodaření s majetkem města u nebytových prostor 
v objektu Vila Tereza s tím, že neprověřoval původní výši a rozsah vložené investice. 
Finanční výbor neshledal, že by nájemní smlouva byla pro město ekonomicky 
nevýhodná. 

PRO   6  
PROTI   0 
ZDRŽEL SE  0  
 
 
 

3. Návrh závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok 2018 
 
Členové FV obdrželi Návrh závěrečného účtu statutárního města Děčín na rok 2018. V úvodu 
vystoupil Ing. Anděl, který přítomné seznámil s hospodařením města a závěry přezkoumání 
hospodaření města za minulý rok. K této problematice proběhla rozsáhlá diskuze, diskutovalo 
se o vývoji daní, počtu obyvatel města, odpisech, závěrech auditu, atp.  
Bylo dohodnuto, že OE zašle členům FV spolu se zápisem z jednání FV i podrobný Protokol 
o přezkoumání hospodaření města za období od 1.1.2018 do 31.12.2018. 
 
Usnesení č. 03/06/2019 
 
Finanční výbor ZM projednal Návrh závěrečného účtu statutárního města Děčín na rok 
2018 a doporučuje zastupitelstvu města schválit navržené usnesení.  
 
PRO   6  
PROTI   0 
ZDRŽEL SE  0  
 

 
4. Vystoupení hosta – Markéta Lakomá  - novinky a připravenost na letní 

turistickou sezonu, ekonomický přínos pro podnikatele a SMD 
 
Markéta Lakomá, zastupující vedoucí od 1. 5. 2019 nově vytvořené organizační složky města 
Městské turistické centrum (dále jen „MTC“), informovala přítomné o činnosti MTC a 
připravenosti na letní turistickou sezonu. 
 
MTC  provozuje dvě turistická informační centra – na Hlavním nádraží (návštěvnost cca 20 tis. 
osob ročně, obrat cca 1,0 mil Kč.) a v Městské knihovně v Děčíně I (návštěvnost cca 40 tis. 
osob ročně, obrat cca 2,0 mil Kč.). MTC poskytuje informace o nabídce cestovního ruchu, o 
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kulturních a společenských akcích v Děčíně a jeho okolí, zajišťuje informační a propagační 
materiály města, propaguje město a turistické cíle v Děčíně a jeho okolí (m.j. i inzercí 
v časopise myWings, v časopise Na vodu), zabezpečuje marketing, vedení webu a sociálních 
sítí cestovního ruchu, spolupracuje s tuzemskými a zahraničními partnery při propagaci 
turistických cílů a propagaci kulturních a společenských akcí města, zajišťuje prodej vstupenek 
na tyto akce, prodej zboží, účastní se veletrhů, vede přehled ubytovacích kapacit atp. V 
současné době připravuje knihu o Děčíně a zvažuje spuštění e-shopu na prodej zážitků. 
 
MTC provádí dále měření návštěvnosti pomocí mobilních operátorů. Monitoruje tímto kteří 
návštěvníci a odkud jezdí do Děčína a na jak dlouhou dobu (zpravidla na 1 až 2 dny).  
 
Byla podána i informace o dlouhodobém vývoji příjmů z místních poplatků – z ubytovací 
kapacity a za lázeňský nebo rekreační pobyt. V roce 2018 činil celkový příjem z těchto poplatků 
973 tis. Kč.  
 
FV poděkoval p. Lakomé za podrobnou prezentaci. 
 
 

5. Průběžná informace o vývoji rozhodných příjmů a výdajů města 
 

Členové FV ZM obdrželi zpracované tabulky, týkající se plnění vybraných daní k 31. 5. 2019, 
příjmů z provozování hazardních her a kapitálových příjmů. Vývoj v plnění daňových příjmů 
není rovnoměrný, závisí na splatnosti jednotlivých daní. Plnění rozhodných daní k 31. 5. 2019 
činí 280 373 tis. Kč, tj. 36,1% schváleného rozpočtu, což je o cca 24 mil. více ve srovnání se 
stejným obdobím roku 2018. U daně z hazardních her dochází k časovému propadu, inkaso 
daně je cca o 6 mil. Kč nižší ve srovnání se stejným obdobím minulého roku. Nyní je předčasné 
vyvozovat závěry, je třeba tyto příjmy nadále monitorovat. V případě kapitálových příjmů byl 
již překročen roční plánovaný objem o 881 tis. Kč. 
 
 

6. Různé 
 
V rámci tohoto bodu byly diskutovány následující oblasti: 
 
- problematika zákazu hazardu na území města, kdy nadále orgány města zřejmě 
nereagovaly (nebo o tom nemá FV informaci) na doporučení FV k úplnému zákazu hazardu. 
K tomuto tématu zašle OE aktualizované informace o současném stavu a možnostech 
regulace hazardních her městem. Současně FV doporučuje ZM se danou problematikou 
neprodleně zabývat; 
 
- problematika poskytování mimořádných dotací do oblasti sportu, 
 
- další postup v oblasti odpadového hospodářství, 
 
- poskytování darů příjemcům kotlíkových dotací – byla podána informace, že příjem 
žádostí o „kotlíkové dary“ byl ukončen, je evidováno celkem 34 žádostí a RM dne 25. 6. 2019 
bude projednávat návrh na jejich poskytnutí a uzavření příslušných darovacích smluv aj. 
 
 
Konec jednání: 17,30 hod. 
 
Zapsala:  Ing. Marcela Tomanová 
V Děčíně dne 19. 6. 2019    

 
                 Ing. Pavel Herites v. r. 

               předseda  FV ZM 





MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 27. 6. 2019 ZM 19 06 04 17

Název:
Žádost o mimořádnou dotaci v oblasti kultury na rok 2019 ve výši nad 50.000,00 Kč

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo žádost o mimořádnou dotaci v oblasti kultury na rok 2019 ve výši nad 
50.000,00 Kč pro Davida Pešťáka, nar. 26.01.1975, Školní 1429/12, Děčín VI a

rozhodlo

1) o poskytnutí mimořádné dotace na rok 2019 pro Davida Pešťáka, nar. 26.01.1975, Školní 1429/12, Děčín 
VI na projekt „Jedeš Fest“ v celkové výši 25.000,00 Kč, 
2) o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.

Stanovisko RM:
Rada města usnesením č. RM 19 11 39 16 ze dne 11.06.2019 doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o 
poskytnutí dotace pro rok 2019 u žádosti ve výši nad 50.000,00 Kč pro Davida Pešťáka, nar. 26.01.1975, 
Školní 1429/12, Děčín VI na projekt „Jedeš Fest“ v celkové výši 25.000,00 Kč a o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.

Cena: 25 000,00
Návrh postupu: RM doporučuje rozhodnout

Důvodová zpráva:
Odbor školství a kultury předkládá zastupitelstvu města žádost o mimořádnou dotaci v oblasti kultury na rok 
2019 ve výši nad 50.000,00 Kč pro Davida Pešťáka, nar. 26.01.1975, Školní 1429/12, Děčín VI na projekt 
„Jedeš Fest“. 

David Pešťák, nar. 26.01.1975, Školní 1429/12, Děčín VI předložil žádost o mimořádnou dotaci na zajištění 
festivalu „Jedeš Fest“ dne 24.08.2019. Projekt navazuje na konání DC Underground festivalu 2016 v areálu 
bývalého letního kina Bažantnice. Tento rok oslavujeme 30 let od sametové revoluce. Cílem projektu je 
přiblížit mladé generaci pohled na tehdejší undergroundovou hudbu a tehdejší režimní bezpečnostní složky, 
zakázané kapely v Děčíně a okolí a celostátně zakázané kapely. Vystoupí kapely: Deformace, Led Sezelim, 
Bodenbach, Černý Pepr, Spirits, Tony Ducháček, Garage a Babalet. Doplňkem budou dobové bezpečnostní 
složky včetně vozidel a kostýmů. 

Celkový požadavek na dotaci byl ve výši 65.000,00 Kč. Komise kulturní dne 03.06.2019 žádost pana Pešťáka 
posoudila a doporučila ji podpořit ve výši 25.000,00 Kč.

Vyjádření:



Příloha: Pestak zadost A.pdf Komentář:          

Příloha: Pestak smlouva A.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Mgr. Bc. Iva Bajerová OSK 19.6.2019 16:42 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 19.6.2019 16:44 podepsáno





















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 27. 6. 2019 ZM 19 06 05 01

Název:
Prodej části pozemku p. č. 1529 k. ú. Krásný Studenec - záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

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

záměr města prodat část pozemku p. č. 1529 k. ú. Krásný Studenec o výměře dle geometrického plánu, který 
bude vyhotoven. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 14.5.2019 návrh na prodej části pozemku v k. ú. Krásný Studenec a usnesením č. 
RM 19 09 37 23 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1529 
k. ú. Krásný Studenec 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. 1529 k. ú. Krásný Studenec, která se nachází pod částí 
drobné stavby – garáží (cca 2 m2); 

- dle sdělení žadatele byl majetkoprávní nesoulad zjištěn při převodu nemovitosti, o část pozemku žádá, aby 
mohlo dojít k legalizaci stavby garáže; 

- prodejem zastavěné části pozemku dojde k narovnání majetkoprávního nesouladu pod garáží; 

- v příloze uvedený GP je pouze orientační, je nutné vypracovat nový, a to s ohledem na přečíslení pozemků.

OR - nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OSU - Stavební úřad Magistrátu města Děčín oddělení územního rozhodování památkové péče nemá 
námitek k prodeji části pozemku parc. č. 1529 v katastrálním území Krásný Studenec o výměře 2 m² pod 
stavbou garáže. 
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. 1529 k. ú. 
Krásný Studenec 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 souhlasíme. Funkční využití 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 (přípustné a účelové), turistické trasy, odstavná parkoviště, MHD, všechny 
formy zeleně, nezbytná technická infrastruktura, garáže. Výjimečně přípustné: objekty zemědělské výroby 
(pásmo hygienické ochrany), rodinné farmy, nerušící výrobní aktivity a služby. Nepřípustné: ostatní rušící 
výrobní aktivity a služby. Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1- 2 + podkroví intenzita zastavění v %: 15 
Poznámka: Pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí pozemek p.č. 1529 
k.ú. Krásný Studenec do plochy SV – plocha smíšená obytná vesnická. 

OZP - nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji části p.p.č. 1529 v k.ú. Krásný Studenec za 
účelem narovnání majetkoprávního nesouladu. 

OSC - nemá námitek k majetkoprávnímu vypořádání části p.p.č 1529 k. ú. Krásný Studenec, která je 
zastavěná garáží ve vlastnictví žadatele. 

OKD - nemá námitek k prodeji části pozemku p.č. 1529 k.ú. Krásný Studenec za účelem narovnání 
majetkoprávního nesouladu. 

OMH - nemá námitek k prodeji části pozemku p. č. 1529 k. ú. Krásný Studenec o výměře cca 2 m2 za účelem 
narovnání majetkoprávního nesouladu. 

Jedná se o část pozemku p. č. 1529 k. ú. Krásný Studenec o výměře cca 2 m2. 

Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“ 
II. pásmo – 1000,- Kč/m2 x koef. 0,9 (ostatní pozemky – pod stavbou garáže) - 900,00 Kč/m2, tj. celkem 
1.800,00 Kč + ostatní náklady. 

Nájemní smlouva: 0 

Účel dle žádosti: majetkoprávní nesoulad 

Žadatel: ******



Závazky a pohledávky vůči městu: 0

Vyjádření:

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

Vysvětlivky:

Příloha: KM 1529 -113 zakres.pdf Komentář:          

Příloha: ANO Zadost 1529 - 
113.pdf Komentář:          

Příloha: Foto 1529-113 nesoulad 
A.pdf Komentář:          

Příloha: Foto 1529-113 nesoulad 
B.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 14.6.2019 13:40 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 17.6.2019 07:18 podepsáno



















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 27. 6. 2019 ZM 19 06 05 02

Název:
Prodej pozemku p. č. 1272/6 k. ú. Krásný Studenec - záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
nezveřejňuje

záměr města prodat pozemek p. č. 1272/6 k. ú. Krásný Studenec o výměře 991 m2.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 28.5.2019 návrh na prodej pozemku v k. ú. Krásný Studenec a usnesením 
č. RM 19 10 37 13 nedoporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1272/6
k. ú. Krásný Studenec o výměře 991 m2.

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



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 

- OMH obdržel žádost o prodej pozemku p. č. 1272/6 k. ú. Krásný Studenec za účelem zajištění vlastního 
přístupu na pozemek p. č. 1647/1 k. ú. Krásný Studenec; 

- pozemek p. č. 1272/6 k. ú. Krásný Studenec je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost; 

- pozemek p. č. 1647/1 k. ú. Krásný Studenec je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost; 

- v terénu nejde přesně určit kde pozemek p. č. 1272/6 k. ú. Krásný Studenec leží, celá oblast je zarostlá 
letitým náletem, pozemek je pro město bez využití; 

- přístup na sousední pozemky nebude omezen, jelikož se nejedná o přístupovou komunikaci, okolní pozemky 
jsou v současné době již bez přístupu, místním šetřením bylo prověřeno, že se nejedná o žádnou, byť 
travnatou cestu.

Poznámka: 

OR - nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OSU - oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji pozemku parc. č. 1272/6 v 
katastrálním území Krásný Studenec. 
OSU - 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. 1272/6 k.ú. Krásný 
Studenec se dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v nezastavěném území a je 
součástí zóny ZPF – zóny zemědělských kultur. Po upřesnění žádosti Úřad územního plánování přehodnotil 
svoje původní stanovisko a s prodejem souhlasí. S prodejem souhlasíme. Funkční využití zóny ZPF dle čl. 8 
odst. 2 písm. b vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města Děčín ve znění 8. změny Územního 
plánu města Děčín. 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 zleň, meze) v rámci souhrnných pozemkových úprav, nelesní ekosystémy, 
doprovodná a strukturní zeleň, vodní toky a plochy, přístupové komunikace. Výjimečně přípustné: 
zahrádkářské osady. Nepřípustné: nesouvisející činnost s využitím pozemků zemědělského půdního fondu. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1+ podkroví intenzita zastavění pozemku v %: u stávajících 
zahrádkářských osad max. 25 m2, u ostatních zohlednit speciální charakter. Poznámka: Pro informaci 
uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí pozemek p.č. 1272/6 k.ú. Krásný Studenec do 
plochy NZ. 2 – plocha zemědělská/trvalý travní porost. 

OZP - nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji p.p.č. 1272/6 v k.ú. Krásný Studenec za účelem 
zajištění přístupu k veřejné cestě na p.p.č. 1647/1 v k.ú. Krásný Studenec. 

OMH – místním šetřením bylo zjištěno, že pozemek p. č. 1272/6 k. ú. Krásný Studenec nelze v terénu přesně 
určit, celá oblast je zarostlá letitým náletem, pro město bez využití. S prodejem pozemku za účelem zajištění 
přístupu souhlasíme. 

Jedná se o pozemek p. č. 1272/6 k. ú. Krásný Studenec o výměře 991 m2. 

Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“ 

II. pásmo - 1000,00 Kč/m2 x koef. 0,2 - louka, tj. 200,00 Kč/m2 – celkem 198.200,00 Kč 
II. pásmo - 1000,00 Kč/m2 x koef. 0,3 – zahrada, tj. 300,00Kč/m2 – celkem 297.300,00 Kč 

Účel dle žádosti: zajištění přístupu 



Žadatelé: ******

Závazky a pohledávky vůči městu: 0

Vyjádření:

OR OSU OZP OMH                            
A A A A                            

Vysvětlivky:

Příloha: KM 1272-6-113 zakres.pdf Komentář:          

Příloha: ANO Zadost 
1272-6-113.pdf Komentář:          

Příloha: Foto 1272-6-113.pdf Komentář:          

Příloha: Foto1272-6-113 
letecka.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 14.6.2019 13:41 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 17.6.2019 07:19 podepsáno













Konané dne: 27. 6. 2019 ZM 19 06 05 03

Název:
Prodej pozemku p.č. 3026/31 v k.ú. Děčín – záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

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

záměr města prodat pozemek p.č. 3026/31 o výměře 18 143 m2 v k.ú. Děčín.

Stanovisko RM:
RM dne 28.05.2019 usnesením č. RM 19 10 37 14 přijalo variantu č. 1, tj. nedoporučila zastupitelstvu města 
zveřejnit záměr města prodat pozemek p.č. 3026/31 o výměře 18 143 m2 v k.ú. Děčín.
Soičasně RM projednala variantu č. 2, tj. doporučení zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat 
pozemek p.č. 3026/31 o výměře 18 143 m2 v k.ú. Děčín. 

Cena:      
Návrh postupu: RM nedoporučila zveřejnit záměr města prodat

Důvodová zpráva:
Rekapitulace: - OMH obdržel žádost spol. SAMBULAR s.r.o., Praha o prodej pozemku p.č. 3026/31 k.ú. Děčín 
- Záměrem společnosti je výstavba skladové haly na uvedeném pozemku – viz příloha - OMH nedoporučuje 
schválit prodej pozemku, neboť jeho část slouží odboru OSC jako plocha pro provádění zkoušek žadatelů o 
řidičský průkaz a část odboru OKD jako deponie stavebního materiálu pro opravy chodníků a místních 
komunikací ve správě města Děčín

Návrh ceny za prodej – výměra požadovaného pozemku – 18 143 m2 
- dle „Zásad“: II. pásmo, tj. 1000,00 Kč/m2 x koef. 0,8 (podnikání) = 800,00 Kč/m2 
Při výměře 18 143 m2 = 14.514.400,00 Kč 

Nájemní smlouva: 0

Účel dle žádosti: výstavba skladovací haly 

Žadatel: SAMBULAR s.r.o., Maltézské náměstí 537/4, Praha



Vyjádření:

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

Vysvětlivky:
OSC: nesouhlasí s prodejem za účelem výstavby skladovací haly. Předmětná plocha je využívána MM 
Děčínpro provádění zkoušek žadatelů o řidičský průkaz. Jiné vhodné místo pro provádění těchto zkoušek ve 
městě Děčín není. Dále se na části uvedeného pozemku nachází deponie materiálu, kterou spravuje OKD. 

OŽP: nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji p.p.č. 3026/31 v k.ú. Děčín za účelem výstavby 
skladovací haly. Na předmětném pozemku se nachází vzrostlé dřeviny. Upozorňuje na skutečnost, že pokud 
dojde v rámci stavby 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: na pozemku se nachází deponie správce komunikací. Dále se zde nachází polygon pro motocyklisty. 
Nedoporučuje prodej žádné části pozemku. 

OSU: nedoporučuje k prodeji pozemek parc. č. 3026/31 v katastrálním území Děčín za účelem výstavby 
skladové haly. Tento záměr je v rozporu s územním plánem a stavební úřad by případnou žádost u 
umístění skladové haly zamítl. 
Úřad územního plánování Magistrátu města Děčín, příslušný dle ust. § 6 odst.1e) a f) zákona č. 183/2006 Sb. 
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že předmětný pozemek se dle platného 
Územního plánu města Děčín nachází v zastavěném území a je součástí zóny TV– AREÁLY TECHNICKÉHO 
VYBAVENÍ, kde jsou 
přípustné – účelové areály a objekty, sloužící k zajištění energetických sítí (rozvodny a trafostanice elektrické 
energie, regulační stanice plynu, zdroje a výměníkové stanice tepla, čistírny odpadních vodojemy, jímací 
zařízení a čerpací stanice pro zásobování vodou, recyklační a sběrné dvory odpadu, 
výjimečně přípustné – obvodové služebny a bydlení s podmínkou zachování dominantní funkce zóny a za 
podmínky splnění hygienických limitů, 
nepřípustné – všechny ostatní provozy a činnosti neodpovídající svým provozem a charakterem přípustné 
činnosti, 
prostorové uspořádání – počet podlaží: 1 – 2 (zohlednit speciální charakter), intenzita zastavění pozemku v 
%: 75 – 100 (zohlednit speciální charakter). 
S prodejem pozemku za účelem výstavby skladové haly nesouhlasí. 

OR: pozemek se nachází v těsné blízkosti zájmového území, které bude předmětem zpracování studie 
využitelnosti území. V současné době připravujeme žádost o dotaci na zpracování této studie. Je možné, že 
pozemek p.č. 3026/31 bude pro tuto lokalitu natolik zásadní, že bude do řešeného území zahrnut. Z těchto 
důvodů tedy prozatím nedoporučuje prodej uvedeného pozemku. 

OMH: s ohledem na stanoviska OSC, OKD, OSU a OR nedoporučuje prodej pozemku.

Příloha: AN_prilohy_decin_3026.p
df Komentář:          

Příloha: foto_3026.pdf Komentář:          

Příloha: foto_3026_1.pdf Komentář:          



Příloha: foto_3026_decin_3.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Ilona Šeneklová OMH 23.5.2019 07:42 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc.

typ zobrazení anonymně















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 27. 6. 2019 ZM 19 06 05 04

Název:
Prodej části pozemku p.č. 457/1 v k.ú. Křešice u Děčína – záměr N

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Křešice u Děčína a
nezveřejňuje

záměr města prodat část pozemku p.č. 457/1 k.ú. Křešice u Děčína o výměře dle geometrického plánu, který 
bude vyhotoven (cca 80 m2).

Stanovisko RM:
RM dne 23.04.2019 usnesením č. RM 19 08 37 06 přijala variantu č. 1, tj. neschválila zveřejnění záměru 
města pronajmout část pozemku p.č. 457/1 k.ú. Křešice u Děčína o výměře cca 80 m2.
Současně RM projednala variantu č. 2, tj. schválení zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 
457/1 k.ú. Křešice u Děčína o výměře cca 80 m2.

Dále RM usnesením č. RM 19 08 37 07 přijala variantu č. 1, tj. nedoporučila ZM zveřejnit záměr města prodat 
část pozemku p.č. 457/1 v k.ú. Křešice u Děčína, o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven 
(cca 80 m2).
Suočasně RM projednala variantu č. 2, tj. doporučení ZM zveřejnit záměr města prodat část pozemku p.č. 
457/1 v k.ú. Křešice u Děčína, o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 80 m2).

Cena:      
Návrh postupu: RM nedoporučila zveřejnit záměr města prodat



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
- ****** je vlastníkem RD na st.p.č. 454 a pozemků p.č. 455/1, 456/2 k.ú. Křešice u Děčína 
- Dne 28.01.2019 obdržel OMH žádost ****** o prodej části pozemku p.č. 457/1 k.ú. Křešice u Děčína 
- Pozemek by využil za účelem rozšíření ostatní plochy pro zajištění a ochranu svého majetku – viz příloha 
- Místním šetřením bylo zjištěno, že požadovaný pozemek je travnatá plocha 
- OSC při místním šetření jednal s obyvateli přilehlých nemovitostí, kteří uvedli, že požadovaný pozemek je 
využíván jako cesta – zkratka 
- V návaznosti na následné jednání s OSC nedoporučuje OMH pronájem ani prodej požadované části 
pozemku p.č. 457/1 k.ú. Křešice u Děčína 
- Pro úplnost OMH uvádí, že problematika prodeje částí tohoto pozemku byla projednávána v RM a ZM v roce 
2015, kdy ZM usnesením č. ZM 15 07 06 23 ze dne 24.09.2015 nezveřejnilo záměr města části pozemku 
prodat (žadatelé ******) 
- Pan****** vlastní objekt - rozestavěnou stavbu na pozemku p.č. 459 k.ú. Křešice u Děčína- viz foto přílohou
- Pro úplnost OMH uvádí, že plocha osazená kamennou dlažbou leží na pozemku p.č. 457/2 k.ú. Křešice u 
Děčína, navazuje na pozemek p.č. 459, oba jsou ve vlastnictví soukromé osoby ******

Nájemní smlouva: 0 

Návrh ceny za prodej: tj. II. pásmo – 1000,- Kč/m2 s použitím koeficientu 0,3 – zahrada - při požadované 
výměře cca 80 m2 = 24.000,- Kč 

Žadatel: ****** - není v evidenci dlužníků města



Vyjádření:

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

Vysvětlivky:
OSC: k žádosti se OSC vyjadřoval již v roce 2015 s negativním stanoviskem. Na pozemku se nachází stezka 
pro pěší, zařazená v pasportu místních komunikací, proto prodej ani pronájem nedoporučuje. V případě, že 
bude pozemek nabídnut k prodeji, bude nejprve nutné, aby OKD požádal silniční a správní úřad o vyřazení z 
pasportu místních komunikací. O vyřazení rozhoduje příslušný silniční správní úřad na základě žádosti 
správce komunikace a doložení souhlasu dotčeného orgánu – Policie ČR – DI Děčín. 

OKD: Na části pozemku se nachází místní komunikace zařazená v pasportu komunikací pod evidenčním 
označením 309c –a 329d. OKD nedoporučuje prodej části pozemku. 

OSU: nemá námitek k prodeji části pozemku parc. č. 457/1 v katastrálním území Křešice u Děčína za účelem 
rozšíření pozemku ve vlastnictví žadatele. 
Pozemek se dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a je 
součástí zóny BV – smíšená zóna s RD venkovského typu. S prodejem souhlasí. 
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 (přípustné a účelové), turistické trasy, odstavná parkoviště, MHD, všechny formy 
zeleně, nezbytná technická infrastruktura, garáže. 
Výjimečně přípustné: objekty zemědělské výroby (pásmo hygienické ochrany), rodinné farmy, nerušící výrobní 
aktivity a služby. 
Nepřípustné: ostatní rušící výrobní aktivity a služby. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1- 2 + podkroví intenzita zastavění v %: 15 
Poznámka: Pro informaci uvádí, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do plochy 
Bi – bydlení individuální v rodinných domech – městské. 

OR: nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OŽP: nesouhlasí s prodejem, jelikož se jedná o část ostatní komunikace a užívanou pěšinu. 

OMH: přestože je pozemek zatravněn a není zpevněný, je využíván jako cesta. 

OMH nedoporučuje pronájem ani prodej. Při vykonaném místním šetření byly na pozemku známky jeho 
využívání - vyšlapaná cesta, vyježděné koleje.

Příloha: AN_prilohy_kresice_2019
0409064339.pdf Komentář:          

Příloha: foto_457_kresice.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 14.6.2019 13:50 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 17.6.2019 07:21 podepsáno













MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 27. 6. 2019 ZM 19 06 05 05

Název:
Směna pozemků v k.ú. Folknáře - záměr N

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu pozemků v k.ú. Folknáře a
nezveřejňuje

záměr města směnit: 
- z vlastnictví statutárního města Děčín část pozemku p.č. 531/1 v k.ú. Folknáře o výměře 773 m2, dle 
geometrického plánu, který bude vyhotoven, 
- do vlastnictví statutárního města Děčín pozemek p.č. 568 v k.ú. Folknáře o výměře 773 m2, dle 
geometrického plánu, který bude vyhotoven.

Stanovisko RM:
RM dne 14.05.2019 usnesením č. RM 19 09 37 21 schválila variantu č. 1, tj. nedoporučila ZM zveřejnit záměr 
města směnit: 
- z vlastnictví statutárního města Děčín část pozemku p.č. 531/1 v k.ú. Folknáře o výměře 773 m2, dle 
geometrického plánu, který bude vyhotoven, 
- do vlastnictví statutárního města Děčín pozemek p.č. 568 v k.ú. Folknáře o výměře 773 m2, dle 
geometrického plánu, který bude vyhotoven.

Současně RM projednala variantu č. 2, tj doporučení ZM zveřejnit záměr města směnit: 
- z vlastnictví statutárního města Děčín část pozemku p.č. 531/1 v k.ú. Folknáře o výměře 773 m2, dle 
geometrického plánu, který bude vyhotoven, 
- do vlastnictví statutárního města Děčín pozemek p.č. 568 v k.ú. Folknáře o výměře 773 m2, dle 
geometrického plánu, který bude vyhotoven.

Cena:      
Návrh postupu: RM nedoporučila zveřejnit záměr směny



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
- Navrhovatel vlastní pozemek p.č. 568 k.ú. Folknáře 
- Na uvedeném pozemku je umístěna zastávka městské autobusové dopravy (MAD) a nástupní plocha MAD 
- Z důvodu narovnání majetkového nesouladu, požádal pan Kučera o směnu pozemku p.č. 568 k.ú. Folknáře 
(LV ******) za pozemek ve vlastnictví města Děčín – viz příloha 
- Současně, při dotazu, zda má vytipovaný náhradní pozemek, navrhnul část pozemku p.č. 531/1 k.ú. 
Folknáře 
- Část tohoto pozemku (nyní pod označením p.č. 531/24 o výměře 1082 m2) byla předmětem směny s ****** v 
roce 2009 (usnesení č. ZM 09 05 09 43 ze dne 28.05.2009) za pozemky p.č. 357/1, 357/6 a 357/7 v k.ú. Bělá 
u Děčína při realizaci akce Povodí Ohře s.p., Terezín - Úprava Bělského potoka v Děčíně 
- Vzhledem k tomu, že ****** vlastní pozemek p.č. 531/24 k.ú. Bělá u Děčína, navrhuje směnu svého pozemku 
p.č. 568 k.ú. Folknáře za adekvátní část pozemku sousedícího, tj. 531/1 k.ú. Folknáře 
- Z komunikace s p. Kučerou (viz přílohou email ze dne 18.10.2018) je zřejmé, že nemá zájem o dělení 
pozemku p.č. 568 k.ú. Folknáře (pouze pod zastávkou MAD) a jeho odprodej, pouze o směnu za jiný 
pozemek.

Návrh ceny za prodej – směna pozemků ve stejné výměře bez finančního vypořádání 

Nájemní smlouva: 0 

Účel dle žádosti: směna pozemku p.č. 568 k.ú. Folknáře (LV ******) pod zastávkou městské autobusové 
dopravy (MAD) a nástupní plocha MAD – narovnání majetkového souladu 

Navrhovatel: ******



Vyjádření:

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

Vysvětlivky:
OSC: jako příslušný silniční správní úřad doporučuje vyhovět žádosti ****** na směnu p.č. 568 k.ú. Folknáře 
za část p.č. 531/1 k.ú. Folknáře. 

OŽP: nemá z hlediska životního prostředí námitek ke směně pozemku p.č. 568 v k.ú. Folknáře za poměrnou 
část pozemku p.č. 531/1 k.ú. Folknáře. Důvodem směny je náprava stávajícího nesouladu, kdy je užíván 
soukromý pozemek pro účely zastávky MAD. 

OKD: na části pozemku p.č. 568 k.ú. Folknáře se nachází zastávkový přístřešek a nástupní plocha městské 
autobusové dopravy. Doporučuje směnu části pozemku p.č. 568 k.ú. Folknáře za část pozemku p.č. 531/1 k.ú. 
Folknáře. 

OSU: nemá námitek ke směně pozemku parc. č. 568 v katastrálním území Folknáře za jiný pozemek (část) ve 
vlastnictví města. Směnu za část pozemku parc. č. 531/1 v katastrálním území Folknáře nedoporučuje (viz. 
vyjádření Úřadu územního plánování). Úřad územního plánování Magistrátu města Děčín, příslušný dle ust. § 
6 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, 
že pozemek p.č. 568 k.ú. Folknáře se dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v 
nezastavěném území a je součástí zóny ZPF - zóna zemědělských kultur. 
Předmětná část pozemku p.č. 531/1 k.ú. Folknáře se nachází v nezastavěném území v zastavitelné ploše pro 
bydlení BV - smíšená zóna s RD venkovského typu s ozn.VI/3. 
Jelikož je návrhová plocha s ozn. VI/3 BV podmíněna územní studií, kterou bude město Děčín 
zpracovávat a bez které nelze prozatím další části pozemku odprodávat, nesouhlasí se směnou 
pozemků p.č. 568 k.ú. Folknáře (LV Kučera) za část pozemku p.č. 531/1 k.ú. Folknáře (LV město Děčín). 
Funkční využití ZPF 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: produkční zemědělská výroba (orná půda, trvalé trávní porosty, sady, zahrady, zahradnictví, 
školkařství), účelové stavby sloužící pro využití pozemků, nadřazené trasy technické infrastruktury, 
komunikační síť s převahou účelových komunikací, turistické cesty a vyhlídky, cykloturistika, opatření pro 
zachování průchodnosti krajiny, obnova stabilizačních a protierozních opatření (strukturní zeleň, meze) v 
rámci souhrnných pozemkových úprav, nelesní ekosystémy, doprovodná a strukturní zeleň, vodní toky a 
plochy, přístupové komunikace, 
Výjimečně přípustné: zahrádkářské osady, Nepřípustné: nesouvisející činnost s využitím pozemků 
zemědělského půdního fondu. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1 + podkroví intenzita zastavění pozemku v %: u stávajících 
zahrádkářských osad max. 25 m2, u ostatních zohlednit speciální charakter. 
Funkční využití BV (VI/3) 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. 
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 uvádí, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí část pozemku 568 k.ú. 
Folknáře do návrhové plochy s ozn. Z225 SV – plocha smíšená obytná městská a část pozemku do stavové 
plochy DS – plocha pro silniční dopravu. 
Předmětná část pozemku p.č. 531/1 k.ú. Folknáře se nachází v návrhové ploše s ozn. Z207 BI – bydlení 
individuální v rodinných domech – městské. 

OR: nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 



OMH: v návaznosti na stanovisko OSU, kontaktoval OMH navrhovatele s dotazem, zda má vytipované jiné 
pozemky ve vlastnictví města, kromě navrženého p.č. 531/1 k.ú. Folknáře. Navrhovatel žádný další pozemek 
vybraný neměl. OMH tedy postupně vyhledával v jiných katastrech, avšak žádný jiný náhradní pozemek nebyl 
vytipován. 
V návaznosti na stanovisko OSU, nedoporučuje OMH směnu za část pozemku p.č. 531/1 k.ú. Folknáře. 
Současně OMH uvádí, že z jednání s ****** (viz přílohou email ze dne 18.10.2018) je zřejmé, že nemá zájem 
o dělení pozemku p.č. 568 k.ú. Folknáře (pouze pod zastávkou MAD) a jeho odprodej, má zájem pouze o 
směnu za jiný pozemek.

Příloha: AN_prilohy_smena_Folkn
are.pdf Komentář:          

Příloha: foto_mad-smena-folknare
_20190503083141.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 14.6.2019 14:00 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 17.6.2019 07:24 podepsáno



















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 27. 6. 2019 ZM 19 06 05 06

Název:
Prodej části pozemku p.č. 164/3 v k.ú. Dolní Žleb

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Dolní Žleb a
schvaluje

prodej části pozemku p.č. 164/3 (dle geometrického plánu č. 290-17/2019 se jedná o p.č. 164/5 o výměře 77 
m2) v k.ú. Dolní Žleb, pro ****** za cenu 15.700,00 Kč + ostatní náklady.

Stanovisko RM:
RM dne 14.05.2019 usnesením č. RM 19 09 37 27 doporučila ZM schválit prodej části pozemku p.č. 164/3 
(dle geometrického plánu č. 290-17/2019 se jedná o p.č. 164/5 o výměře 77 m2) v k.ú. Dolní Žleb, pro ****** 
za cenu 15.700,00 Kč + ostatní náklady.

Cena: 15 700,00
Návrh postupu: RM doporučila schválit prodej



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
- Žadatelé mají v pronájmu pozemky p.č. 164/1, 164/3 v k.ú. Dolní Žleb, na zahradu ke své nemovitosti st.p.č. 
26/1 a 26/2 k.ú. Dolní Žleb 
- Žádostí ze dne 16.05.2018 požádali o prodej části jednoho z pronajatých pozemků p.č. 164/3 k.ú. Dolní Žleb 

****** vlastní objekty na st.p.č. 26/1 a 26/2 k.ú. Dolní Žleb. Od statutárního města Děčín mají v pronájmu 
sousedící pozemky, p.č. 164/1, 164/3 k.ú. Dolní Žleb. Provedením vytyčení hranic své nemovitosti bylo 
zjištěno, že na části pronajatého pozemku p.č. 164/3 k.ú. Dolní Žleb (cca 1 m2) stojí stavba kůlny. Dne 
16.05.2018 podali manželé Záveských žádost o prodej části pozemku p.č. 164/3 k.ú. Dolní Žleb pod zmíněnou 
stavbou kůlny a současně o prodej části tohoto pozemku na zahradu (cca 74 m2). 

Provedeným geometrickým plánem pro rozdělení pozemku bylo zjištěno, že celková výměra k prodeji činí 77 
m2. 
Zbývající část pozemku nadále zůstane v pronájmu společně s pozemkem p.č. 164/1 k.ú. Dolní Žleb. 

Záměr RM: usnesení č. RM 18 17 37 19 ze dne 09.10.2018 - A 
Záměr ZM: usnesení č. ZM 18 09 07 01 ze dne 13.12.2018 - A 

Návrh ceny za prodej – výměra požadovaného pozemku – 77 m2 
1 m2 - pod stávající kůlnou – III. pásmo, tj. 500,00 Kč/m2 x 1 m2 = 500,00 Kč 
76 m2 – zahrada - dle „Zásad“: III. pásmo, tj. 200,00 Kč/m2 x 76 m2 = 15.200,00 Kč 
celková cena = 15.700,00 Kč 

Nájemní smlouva: 1x na pozemky p.č. 164/1, 164/3 k.ú. Dolní Žleb na zahradu – žadatelé o prodej 

Účel dle žádosti: na zahradu (76 m 2) + pod stávající kůlnou (1 m2) 

Žadatel: ******



Vyjádření:

OSC OŽP OKD OSU OR OMH osadní výbor
A A A A A A A

Vysvětlivky:
OSC: nemá námitek k prodeji části pozemku. 

OŽP: nemá námitek k prodeji části pozemku pod stavbou kůlny a za účelem rozšíření zázemí k rodinnému 
domu. 

OKD: nemá námitek k prodeji pozemků. 

OSU: nemá námitek k prodeji části pozemku parc. č. 164/3 v katastrálním území Dolní Žleb pod stavbou kůlny 
a na zázemí k rodinnému domu. Pozemek se dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín 
nachází v zastavěném území a je součástí zóny BV – smíšená zóna s RD venkovského typu. S prodejem 
části pozemku souhlasí. 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 uvádí, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do plochy 
SM – plocha smíšená obytná městská. 

OR: nemá v současné době v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OMH: nemá námitek k prodeji části pozemku pod stavbou kůlny a na zahradu.

Příloha: AN_prilohy-zm-zleb_2019
0522051221.pdf Komentář:          

Příloha: foto-zleb_2019052205381
7.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 14.6.2019 14:01 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 17.6.2019 07:27 podepsáno





















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 27. 6. 2019 ZM 19 06 05 07

Název:
Prodej pozemků v 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 pozemky st. p. č. 42 o výměře 112 m2, p. č. 220/2 o výměře 81 m2, p. č 186/2 o výměře 
113 m2 a p. č. 1156/2 o výměře 57 m2 vše k. ú. Bělá u Děčína.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 14.5.2019 návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a usnesením 
č. RM 19 09 37 24 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky st. p. č. 42 o 
výměře 112 m2, p. č. 220/2 o výměře 81 m2, p. č 186/2 o výměře 113 m2 a p. č. 1156/2 o výměře 57 m2 vše k. 
ú. Bělá u Děčína.

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



Důvodová zpráva:

Rekapitulace: 

- OMH obdržel žádost na prodej pozemku st. p. č. 42 k. ú. Bělá u Děčína za účelem zřízení zahrady; 

- OMH eviduje nájemní smlouvu na pronájem pozemků st. p. č. 42, p. č. 220/2, p. č. 186/2, p. č. 183/2 a p. č. 
184/2 vše k. ú. Bělá u Děčína s využíváním na zahradu, nájemcem je rodinný příslušník žadatele; 

- OMH následně obdržel doplnění původní žádosti o prodej pozemků p. č. 220/2, p. č. 186/2, které jsou v 
současné době pronajaty rodině žadatele, současně bylo zažádáno o pozemek p. č. 1156/2 k. ú. Bělá u 
Děčína za účelem přístupu; 

- v těsné blízkosti požadovaných pozemků se od zimy 2017 prováděla oprava koryta potoka, místním 
šetřením bylo zjištěno, že výkopek z potoka nebyl odvezen, ale rozhrnut po okolních pozemcích, z tohoto 
důvodu OMH jednal se zhotovitelem stavby, aby lokalitu upravil do původního stavu; 

- zhotovitel stavby předal 12/2018 uvedené pozemky zpět do užívání, zástupci OMH a OKD požadovali v 
termínu do 30.4.2019 osetí pozemků travním semenem, toto bylo uskutečněno.

Poznámka: 

OR - nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OSU - oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji pozemků parc. č. 186/2, 
220/2, 1156/2 a st. p. č. 42 v katastrálním území Bělá u Děčína po dokončení rekultivace Bělského potoka. 
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 předmětné pozemky se dle 
platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a jsou součástí zóny BV – 
smíšená zóna s RD venkovského typu. S prodejem pozemků na zahradu souhlasíme za podmínky, že nebude 
zamezen přístup ke korytu potoka. Funkční využití zóny BV dle čl. 8 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 3/2002 o 
závazné části územního plánu města Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín: Přípustné: 
individuální trvalé bydlení v příměstské zóně ve spojení s užitkovými zahradami a samozásobitelským 
hospodářstvím, ojediněle i v bytových domech, individuální rekreace, lokální občanské vybavení (maloobchod, 
veřejné ubytování a stravování, sportovní zařízení), nerušící podnikatelské aktivity, odpovídající komunikace 
(přístupové a účelové), turistické trasy, odstavná parkoviště, MHD, garáže, všechny formy zeleně, nezbytná 
technická infrastruktura, Výjimečně přípustné: objekty zemědělské výroby (pásmo hygienické ochrany), 
rodinné farmy, nerušící výrobní aktivity a služby, Nepřípustné: ostatní rušící výrobní aktivity a služby. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1 - 2 + podkroví intenzita zastavění pozemku v %: 15. Poznámka: Pro 
informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do plochy SM – plocha 
smíšená obytná městská. 

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji st. p. č. 42, p. č. 186/2, p. č. 220/2 a p.p.č. 
1156/2 v k. ú. Bělá u Děčína za účelem rozšíření zahrady. 

OKD – nemá námitek k prodeji pozemku p. č. 186/2, p. č. 220/2, p. č. 1156/2 a st. p. č. 42 k. ú. Bělá u Děčína. 

OMH - eviduje od roku 1994 nájemní smlouvu s rodinou žadatele na pozemky st. p. č. 42, p. č. 220/2, p. č. 
186/2, p. č. 183/2, p. č. 184/2 vše k. ú. Bělá u Děčína s využíváním na zahradu, OMH obdržel žádosti na 
prodej pozemků p. č. 186/2, p. č. 220/2, p. č. 1156/2 a st. p. č. 42 vše k. ú. Bělá u Děčína s využitím na 
zahradu. V těsné blízkosti požadovaných pozemků se od zimy 2017 prováděla oprava koryta potoka, místním 
šetřením bylo zjištěno, že výkopek z potoka nebyl odvezen, ale rozhrnut po okolních pozemcích, z tohoto 
důvodu OMH jednal se zhotovitelem stavby, aby lokalitu upravil do původního stavu. Zhotovitel stavby předal 
12/2018 uvedené pozemky zpět do užívání, zástupci OMH a OKD požadovali v termínu do 30.4.2019 osetí 
pozemků travním semenem. Z důvodu rekultivace potoka bylo řešení žádosti pozastaveno. 



S prodejem pozemků za účelem zahrady souhlasíme. 

Pozemky nelze jinak využít jsou přístupné pouze přes potok a navazují na nemovitost rodiny žadatele. 

Jedná se o pozemky v k. ú. Bělá u Děčína: 
st. p. č. 42 o výměře 112 m2 – zastavěná plocha a nádvoří 
p. č. 220/2 o výměře 81 m2 - zahrada 
p. č. 186/2 o výměře 113 m2 – ostatní plocha 
p. č. 1156/2 o výměře 57 m2 - ostatní plocha 

Návrh ceny za prodej částí pozemků dle „Zásad“ 
II. pásmo - 1000,- Kč x koef. 0,3 (zahrada) tj. 300,00 Kč/m2 - 363 m2, tj. celkem 108.900,00 + ostatní náklady 

Nájemní smlouva: 1x – otec žadatele 

Účel dle žádosti: zahrada, 

Žadatel: p. Josef Egr, Saská 35/82, Děčín X 

Závazky a pohledávky vůči městu:0

Vyjádření:

OR OSU OZP OKD OMH                   
A A A A A                   

Vysvětlivky:

Příloha: KM - Bela - zakres.pdf Komentář:          

Příloha: ANO Zadost - 
42-186-220-1156-102.pdf Komentář:          

Příloha: Foto 42-220-2-102 A.pdf Komentář:          

Příloha: Foto 42-220-2-102 B.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 14.6.2019 14:03 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 17.6.2019 07:28 podepsáno





















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 27. 6. 2019 ZM 19 06 05 08

Název:
Prodej pozemků v k. ú. Chlum u Děčína

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Chlum u Děčína a
schvaluje

prodej pozemku st. p. č. 65 o výměře 54 m2 a části pozemku p. č. 36/1 (nově dle GP č. 316-67/2019 ozn. jako 
p. č. 36/8 o výměře 716 m2) vše k. ú. Chlum u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro ******, za cenu 
164.800,00 Kč + ostatní náklady. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 28.5.2019 návrh na prodej pozemků v k. ú. Chlum u Děčína a usnesením 
č. RM 19 10 37 15 doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku st. p. č. 65 o výměře 54 m2 a části 
pozemku p. č. 36/1 (nově dle GP č. 316-67/2019 ozn. jako p. č. 36/8 o výměře 716 m2) vše k. ú. Chlum u 
Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro ******, za cenu 164.800,00 Kč + ostatní náklady. 

Cena: 164 800,00
Návrh postupu: RM doporučuje schválit prodej



Důvodová zpráva:

Rekapitulace: 

- OMH obdržel žádost o prodej části pozemku p. č. 36/1, do kterého je začleněn pozemek st. p. č. 65 
(zbořeniště) vše v k. ú. Chlum u Děčína; 

- žadatelé žádají o výše uvedené pozemky za účelem vybudování zahrady a stavby chaty; 

- v katastru nemovitostí je pozemek p. č. 36/1 k. ú. Chlum u Děčína veden jako trvalý travní porost; 

- v katastru nemovitostí je pozemek st. p. č. 65 k. ú. Chlum u Děčína veden jako zastavěná plocha a nádvoří – 
zbořeniště; 

- část pozemku p. č. 36/1 k. ú. Chlum u Děčína je využívána k uložení a přepravě dřeva z městských lesů; 

- OMH zajistil vytyčení pozemku p. č. 36/1 k. ú. Chlum u Děčína, při kterém se sešli zástupci města, Lesního 
úřadu Děčín a žadatelé o uvedené pozemky, všichni zúčastnění se shodli na rozdělení pozemku.

RM záměr usn. č. RM 18 22 37 05 ze dne 11.12.2018 
ZM záměr usn. č. ZM 19 01 05 02 ze dne 31.01.2019 

Poznámka:

OR - nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OSU - oddělení územního rozhodování nemá námitek k prodeji části pozemku parc. č. 36/1 a pozemku st.p.č. 
35 v katastrálním území Chlum u Děčína na zahradu a stavbu chaty. Stavební úřad upozorňuje, že výše 
uvedená stavba podléhá povolení podle stavebního zákona. 
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 pozemky se dle platné 
územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a jsou součástí zóny BV – 
smíšená městská zóna s RD venkovského typu. S prodejem st.p.č. 65 a části pozemku p.č. 36/1 k.ú. Chlum u 
Děčína za účelem zahrady a výstavby chaty 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 tyto pozemky do 
plochy Z – plocha zeleně – ostatní zeleň v krajině. 

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji p. p. č. 36/1 a st. p. č. 65 v k. ú. Chlum u Děčína 
za účelem výstavby chaty na současném zbořeništi a zřízení zahrady na p. p. č. 36/1. Lesní úřad – s 
prodejem části pozemku p. č. 36/1 v k.ú. Chlum u Děčína souhlasíme v rozsahu dle přiložené situace. 
Požadujeme však to, abychom byli přítomni vytyčení/rozdělení tohoto pozemku. 

OMH – spodní část pozemku p. č. 36/1 k. ú. Chlum u Děčína je využíván ke skladování vytěženého dřeva, z 
tohoto důvodu OMH zažádal o vyjádření Lesní úřad Děčín, s prodej požadovaných částí pozemků za účelem 
založení zahrady a stavby chaty souhlasíme. 



OMH po zveřejnění záměru města zajistil vytyčení pozemku p. č. 36/1 k. ú. Chlum u Děčína, při kterém se 
sešli zástupci města, Lesního úřadu Děčín a žadatelé o pozemky, všichni zúčastnění se shodli na rozdělení 
pozemku, tak aby Lesní úřad mohl i nadále využívat pozemek k uložení vytěženého lesa. 

Lesní úřad Děčín – s prodej pozemku dle GP souhlasí. 

Jedná se o část pozemku p. č. 36/1(nově dle GP č. 316 - 67/2019 ozn. jako 36/8 o výměře 716 m2) a pozemek 
st. p. č. 65 o výměře 54 m2 vše v k. ú. Chlum u Děčína. 

Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“ 
- pozemek p. č. 36/1 k. ú. Chlum u Děčína III. pásmo – zahrada - 200,00 Kč/m2 + ostatní náklady 
- pozemek st. p. č. 65 k. ú. Chlum u Děčína III. pásmo – pro bydlení – 400,00 Kč/m2 + ostatní náklady 

Účel dle žádosti: zahrada, stavba 

Žadatelé: ****** 

Závazky a pohledávky vůči městu: 0

Vyjádření:

OR OSU OZP Lesní úřad OMH                   
A A A A A                   

Vysvětlivky:

Příloha: KM 36-1,35-116zakres.pdf Komentář:          

Příloha: ANO GP 316-67-2019.pdf Komentář:          

Příloha: ANO Zadost 
36-1-65-116.pdf Komentář:          

Příloha: foto 36-1-116.pdf Komentář:          

Příloha: foto 36-1-116 zakres.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 14.6.2019 14:05 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 17.6.2019 07:29 podepsáno



















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 27. 6. 2019 ZM 19 06 05 09

Název:
Prodej pozemků v k. ú. Děčín

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

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

prodej pozemků p. č. 1387/1 o výměře 264 m2, p. č. 1386/1 o výměře 280 m2 a část pozemku p. č. 1385/1 
(nově dle GP 2617-186/2018 ozn. jako p. č. 1385/31) o výměře 1092 m2 vše k. ú. Děčín se všemi součástmi a 
příslušenstvím pro ******, za cenu 1.308.800,00 Kč + ostatní náklady.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 26.3.2019 návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín a usn. č. RM 19 06 37 19 
doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 1387/1 o výměře 264 m2, p. č. 1386/1 o výměře 
280 m2 a část pozemku p. č. 1385/1 (nově dle GP 2617-186/2018 ozn. jako p. č. 1385/31) o výměře 1092 m2 
vše k. ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím pro ******, za cenu 1.308.800,00 Kč + ostatní náklady.

Cena: 1 308 800,00
Návrh postupu: RM doporučuje schválit prodej



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:

- OMH obdržel žádost o prodej pozemků p. č. 1387/1, pozemek p. č. 1386/1 a části pozemku p. č. 1385/1 
v k. ú. Děčín na zahradu k RD; 

- jedná se o opětovné zveřejnění; – záměr města byl zveřejněn usnesením č. ZM 13 02 37 02 ze dne 
28.3.2013 – z důvodu vysoké ceny se prodej neuskutečnil; 

- výše uvedené pozemky jsou dlouhodobě pronajaty nájemní smlouvou ze dne 15.4.1992 za účelem výstavby 
mycí linky, na kterou bylo vydáno stavební povolení, stavba byla zahájena, ale do současné doby nebyla 
dokončena; 

- OMH informoval současného nájemce o přijaté žádosti k prodeji výše uvedených pozemků, ten následně 
sdělil, že má zájem pozemky v k. ú. Děčín odkoupit; 

- pozemky p. č. 1387/1, p. č. 1386/1 a část pozemku p. č. 1385/1 v k. ú. Děčín, jsou pronajaté k 
dlouhodobému pronájmu, a to od 15.4.1992 na dobu 49 let, tj. do 14.4.2041; 

- žadatel je nájemcem výše uvedených pozemků a zároveň vlastníkem započaté stavby („Autoumývárna“ – 
stavební povolení ze dne 16.12.1992), která se nachází v zarostlém porostu na uvedených pozemcích; 

- dle sdělení nájemce chce svůj podnikatelský záměr zrealizovat, z tohoto důvodu žádá o odkoupení 
pronajatých pozemků;

Nové skutečnosti: 

- zastupitelstvo města se touto problematikou zabývalo na svém zasedání dne 30.5.2019 a odložilo na 
základě připomínky zastupitele Bc. Petra Zdobinského na nedostatečný pruh u garáží na pozemku p. č. 
1385/1 k.ú. Děčín.

- za garážemi vzniká pruh pozemku o šířce 1,5 - 2m, právě pro případnou údržbu garáží, v geometrickém 
plánu uvedený rozměr (0,52 m) u bodu 4, 3 je právě vzdálenost mezi body 4 a 3 a ne šířka pruhu mezi 
garážemi a novou hranicí pozemku;

- v části pozemku p. č. 1385/1 k. ú. Děčín mezi nově vzniklou hranicí a čerpací stanicí se nachází vodárenské 
zařízení včetně průběžného potrubí, z tohoto důvodu nebyla tato část začleněna do prodávaného pozemku.

RM záměr - usn. č. RM 18 07 37 15 ze dne 10.4.2018 
ZM záměr - usn. č. ZM 18 04 04 04 ze dne 26.4.2018

Poznámka: 

OR - nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OSU - oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji pozemků parc. č. 1387/1, 
1386/1 a 1385/1 v katastrálním území Děčín na zahradu, za podmínky, že bude nejdříve vyřešen stávající 
nájemní vztah (včetně stavebního povolení). 
OSU – odd. územního plánování, příslušný dle ust. § 6 odst.1e) a f) zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že předmětné pozemky se dle platné územně plánovací 
dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a pozemky p. č. 1386/1 a 1387/1 se nachází v zóně 
BM – RD městského typu a pozemek p. č. 1385/1 se nachází v zóně NV - zóna nerušící výroby a výrobních 



služeb, vše k. ú. Děčín. Vzhledem k dlouhodobé nájemní smlouvě na výstavbu mycího boxu, prodej pozemků 
k jiným účelům nedoporučujeme. 
Funkční využití zóny BM dle čl. 8 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín: 
Přípustné: trvalé bydlení v rodinných domech, rodinné domy izolované, dvojdomy a řadové rodinné domy s 
obytnými zahradami, garáže, lokální zařízení škol, maloobchodu, stravování a tělovýchovy, nezbytné 
přístupové komunikace s MHD, plochy dopravy v klidu, zeleň plošná, strukturní i liniová, zahrádkářské osady, 
nezbytné technické vybavení, 
Výjimečně přípustné: nerušící služby a "malé podnikání", 
Nepřípustné: trvalé bydlení ve vícepodlažních bytových domech, výrobní podnikatelské aktivity, sklady a 
zařízení dopravy, rušící výrobní a opravárenské služby a aktivity, objekty pro chov hospodářského zvířectva. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: do 2 + podkroví intenzita zastavění pozemku v %: 25. 
Funkční využití zóny NV dle čl. 8 odst. 1 písm. h) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín: 
Přípustné: areály, objekty a doplňující zařízení nerušící výroby a výrobních služeb celoměstského významu a 
rozsahem malé provozy odpovídající výrobnímu programu a činnosti podnikatelského subjektu, korigované i 
PHO, hygienicky, dopravně a provozně nenarušující existenci přilehlých polyfunkčních zón, sklady, parkovací 
plochy, odpovídající komunikační síť a technická infrastruktura, zeleň liniová a ochranná, 
Výjimečně přípustné: komerce, garáže, bydlení v polyfunkčních domech s podmínkou zachování dominantní 
funkce zóny a dodržení hygienických limitů. Možnost výjimečně přípustného bydlení se nevztahuje na lokalitu 
Podmokly, zahrnující areály podél ulice Dělnická dle schématu ve Výkresu základního členění území, 
Nepřístupné: ostatní trvalé bydlení všech forem, otevřené sportovní plochy, předškolská, školská, zdravotnická 
a sociální zařízení. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1 - 2 intenzita zastavění pozemku v %: až 80. 
Poznámka: Pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí pozemky p.č. 1386/1, 
1387/1 do plochy BI – bydlení individuální v rodinných domech – městské a pozemek p.č. 1385/1 do plochy 
DS – plocha pro silniční dopravu. 

OZP - nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji pozemků p. č. 1385/1, 1386/1 a 1387/1 v k. ú. 
Děčín. Upozorňujeme na skutečnost, že část p. p. č. 1385/1 v k. ú. Děčín by měla zůstat zachována v majetku 
města z důvodu zachování přístupu na pozemek p. č. 3006/1 v k. ú. Děčín, který je užíván jako neoficiální 
cyklotrasa. V případě rozšiřování sítě cyklotras na území města Děčín by pak oficiální přístup na p. p. 
č.3006/1 v k. ú. Děčín chyběl. 

OMH prověřil stávající nájemní smlouvu ve spolupráci s právním zástupcem města – blíže viz stanovisko 
právníka. Vzhledem k tomu, že ve smlouvě nebyly ujednány důvody výpovědi a výpovědní doba, nelze tuto 
smlouvu vypovědět, současně bylo v této nájemní smlouvě zřízeno předkupní právo pro nájemce, tudíž je 
město zavázáno v případě zamýšleného prodeje nabídnout pozemky ke koupi nájemci a nemůže je bez 
dalšího prodat jiné osobě. Nájemní vztah je možné ukončit pouze dohodou smluvních stran, jednostranně ho 
však v daném případě ukončit nelze. 

Pro úplnost OMH uvádí, že pozemek zmiňovaný ve stanovisku OZP - p. č. 3006/1 k. ú. Děčín – neoficiální 
cyklotrasa vede nad zahradami mezi lesním pozemkem a právě zahradami a je jedině přístupný po pozemku 
p. č. 1383/1 k. ú. Děčín, tj. mezi dvěma řadami garáží s vjezdem z Kamenické ul. po pozemku p. č. 2975 k. ú. 
Děčín, tyto pozemky jsou v majetku města, tudy by musel být případně řešen vjezd, vstup na cyklotrasu. Toto 
není možné přes pozemek p. č. 1385/1, který není nyní napojen na komunikaci ul. Kamenická. 

Jedná se o pozemky p. č. 1387/1 o výměře 264 m2, pozemek p. č. 1386/1 o výměře 280 m2 a část pozemku p. 
č. 1385/1 (nově dle GP 2617-186/2018 ozn. jako p. č. 1385/31) o výměře 1092 m2 vše k. ú. Děčín – celkem 
1636 m2. 

Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“ 
II. pásmo - 1000,00 Kč/m2 x koef. 0,8 – podnikání, tj. 800,00 Kč/m2 x 1636 m2 – celkem 1.308.800,00 Kč. 

Účel dle žádosti: pozemek určený k podnikání – stavba 

Nájemní smlouva: 1x – na dobu určitou – do 14.4.2041 



Nájemce: ****** 
Žadatel: ****** 

Závazky a pohledávky vůči městu: 0

Vyjádření:

OR OSU OZP OMH                            
A A A A                            

Vysvětlivky:

Příloha: stanovisko_pravnik - 
ANO.pdf Komentář:          

Příloha: KM 1385,1386,1387_1_101 
zakres.pdf Komentář:          

Příloha: GP 2617-186-2018 
ANO.pdf Komentář:          

Příloha: zadost2_1385_1386_1387
_1_101 - ANO.pdf Komentář:          

Příloha: NS 1385,1386,1387_101 - 
ANO.pdf Komentář:          

Příloha: Foto 
1385-1386--137-101.pdf Komentář:          

Příloha: Foto 1385-1-101 za 
garazemi.pdf Komentář:          

Příloha: Foto 1385-1-101 
vodar.zarizeni.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 14.6.2019 14:10 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 17.6.2019 07:30 podepsáno
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Statutární město Děčín 
 
 
k Vaší zn. ….. 
 

Sp. zn. 2014/1985 
 

V Olomouci dne 15.3.2018 
 
 
 
 
 

PRÁVNÍ STANOVISKO 
 

ve věci 
 

Dotazy k pozemkům v k.ú. Děčín – parc. č. 1387/1, parc. č. 1386/1 
a části pozemku parc. č. 1385/1 
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Na základě žádosti výše jmenovaného objednatele podávám následující právní stanovisko ve shora 
uvedené věci, a to takto: 

 
 

I. 
Shrnutí  skutkového stavu  a právní otázka  

 
Pozemky parc. č. 1387/1, parc. č. 1386/1 a část pozemku parc. č. 1385/1, vše v k.ú. Děčín (dále jen 
jako „pozemky“) jsou na základě nájemní smlouvy pronajaty (dále jen jako 
„nájemce“). Ten na základě stavebního povolení zahájil stavbu automyčky, kdy v současné době 
jsou zatím vystavěny jen základy. 
 
Údaje o pozemcích z KN: Výlučným vlastníkem pozemků je Statutární město Děčín, Mírové nám. 
1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín (dále jen jako „město“). 
 
Vlastnice sousedního pozemku má zájem o koupi pozemků. 
 
Právní otázky: 

1) Co se stane s rozestavěnou stavbou, když se pozemky prodají jiné osoby než 
stávajícímu nájemci? 

2) Pokud dojde ke skončení nájmu, jak se vyrovnají postavené základy automyčky? 
Vznikne nájemci povinnost tyto základy odstranit, nebo naopak vznikne městu 
povinnost hradit nájemci náhradu za vystavěné základy? 

3) Lze nájemní smlouvu ukončit v případě, kdy nájemce neporušuje žádné své 
povinnosti, příp. v jakých lhůtách? 

4) Lze změnit výši nájemného či dobu nájmu a jakým způsobem? 
5) Lze využít ustanovení čl. IV nájemní smlouvy o zvyšování nájemného pro případy 

změny právního předpisu pro oceňování pozemku – jakým způsobem? Je takové 
ustanovení vůbec platné? 

 
II. 

Použité podklady 
 

Při podání právního stanoviska jsem vycházela z podkladů předložených objednatelem, a to: 

- nájemní smlouvy ze dne 15.4.1992; 

- stavebního povolení ze dne 9.12.1992 (stavba – autoumývárna) – částečně nečitelné; 

- stavebního povolení ze dne 5.10.1992 (kanalizace pro autoumývárnu); 

- rozhodnutí o umístění stavby – nečitelné. 

 

Výňatky z nájemní smlouvy: 

- čl. I.: „Touto smlouvou se zřizuje pro 
k pozemkům právo provést na nich trvalou stavbu v souladu s územním rozhodnutím. 
Tímto není dotčeno rozhodování stavebního úřadu.“ 

- čl. II.: „Právo dočasného užívání k pozemkům se zřizuje na dobu 49ti let. Po uplynutí této 
doby bude dle rozhodování Městského úřadu Děčín, nebo jeho právního nástupce právo 
k dočasnému užívání pozemků prodlouženo do doby životnosti stavby. se 
současně zřizuje touto smlouvou právo k přednostnímu prodeji výše uvedených 
pozemků.“ 
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- Čl. III.: „Veškeré práce spojené s užíváním pozemků a v souvislosti s úpravou zmíněných 
pozemků finančně hradí  

- Čl. IV.: „Užívání pozemků se zřizuje úplatně na základě zákona 393/91 Sb., § 14 odst. 1 a to 
cenou 5,- Kč za 1 m2. Výše finanční úhrady za užívání pozemků se změní v případě 
revalvace či devalvace čs. měny a v případě nových právních předpisů o oceňování 
pozemků. Výše úhrady bude stanovena Městským úřadem v Děčíně s přihlédnutím 
k průměrným cenám v místě.“ 
 

Při podání stanoviska předpokládám, že k předmětné stavbě byla vydána všechna potřebná povolení 
a postupovalo se podle nich (podklady jsou v tomto ohledu nečitelné). 

 
III. 

Použité právní předpisy 
 
Při vypracování právního stanoviska byla použita zejména ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jako „OZ“). 

 
IV. 

Relevantní právní úprava 
 

§ 667 odst. 1 zákona č. 47/1992 Sb.: „Změny na věci je nájemce oprávněn provádět jen se 
souhlasem pronajímatele. Úhradu nákladů s tím spojených může nájemce požadovat jen v případě, 
že se k tomu pronajímatel zavázal. Nestanoví-li smlouva jinak, je oprávněn požadovat úhradu 
nákladů až po ukončení nájmu po odečtení znehodnocení změn, k němuž v mezidobí došlo 
v důsledku užívání věci. Dal-li pronajímatel souhlas se změnou, ale nezavázal se k úhradě nákladů, 
může nájemce požadovat po skončení nájmu protihodnotu toho, o co se zvýšila hodnota věci.“ 
 
§ 676 odst. 1 zákona č. 47/1992 Sb.: „Nájem skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán, 
nedohodne-li se pronajímatel s nájemcem jinak.“ 
 
§ 667 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb.: „Změny na věci je nájemce oprávněn provádět jen se 
souhlasem pronajímatele. Úhradu nákladů s tím spojených může nájemce požadovat jen v případě, 
že se k tomu pronajímatel zavázal. Nestanoví-li smlouva jinak, je oprávněn požadovat úhradu 
nákladů až po ukončení nájmu po odečtení znehodnocení změn, k němuž v mezidobí došlo 
v důsledku užívání věci. Dal-li pronajímatel souhlas se změnou, ale nezavázal se k úhradě nákladů, 
může nájemce požadovat po skončení nájmu protihodnotu toho, o co se zvýšila hodnota věci.“ 
 
§ 676 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb.: „Nájem skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán, 
nedohodne-li se pronajímatel s nájemcem jinak.“ 
 
§ 3073 OZ: „Nájem se řídí tímto zákonem ode dne nabytí jeho účinnosti, i když ke vzniku nájmu došlo 
před tímto dnem; vznik nájmu, jakož i práva a povinnosti vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů. To neplatí pro nájem movité věci ani 
pro pacht.“ 
 
§ 2220 OZ: „Nájemce má právo provést změnu věci jen s předchozím souhlasem pronajímatele; byla-
li nájemní smlouva uzavřena v písemné formě, vyžaduje i souhlas pronajímatele písemnou formu. 
Změnu věci provádí nájemce na svůj náklad; dojde-li změnou věci k jejímu zhodnocení, 
pronajímatel se s nájemcem při skončení nájmu vyrovná podle míry zhodnocení.“ 
 
§ 2221 OZ: „Změní-li se vlastník věci, přejdou práva a povinnosti z nájmu na nového vlastníka.“ 
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§ 2229 OZ: „Nájem ujednaný na dobu určitou může každá ze stran vypovědět jen v případě, že ve 
smlouvě byly zároveň ujednány důvody výpovědi a výpovědní doba.“ 
 

Komentář: „Ačkoliv to z komentovaného ustanovení nevyplývá, nájem na dobu určitou je 
možné vypovědět i v případě, kdy tak stanoví zákon. Nájem na dobu určitou je možné 
vypovědět v případě výpovědi bez výpovědní doby (§ 2208, 2210, 2212, 2227, 2228, 2232). 
Nájem na dobu určitou je možné vypovědět z důvodu změny vlastníka podle § 2222 odst. 2.“1 

 
§ 2232 OZ: „Porušuje-li strana zvlášť závažným způsobem své povinnosti, a tím působí značnou 
újmu druhé straně, má dotčená strana právo vypovědět nájem bez výpovědní doby.“ 
 
§ 2140 odst. 2 OZ: „Předkupní právo lze zvláštním ujednáním rozšířit i na jiné způsoby zcizení. 
Předkupní právo lze také ujednat i mimo souvislost s kupní smlouvou.“ 
 

Komentář: „Druhá věta druhého odstavce opět výslovně konstatuje to, co za předchozí právní 
úpravy bylo akceptováno a nevzbuzovalo žádné pochybnosti. Předkupní právo je možné 
sjednat mimo souvislost s kupní smlouvou. Předkupní právo může být sjednáno nejen jako 
akcesorické ujednání u jiného smluvního typu, např. smlouvy směnné nebo nájemní, ale 
i samostatnou dohodou mezi vlastníkem věci a zájemcem o její nabytí. … Předkupní právo 
zanikne zejména: c) zánikem kupní nebo jiné hlavní smlouvy, k níž byla připojena 
akcesorická dohoda o předkupním právu.“2 

 
§ 2143 OZ: „Povinnost prodávajícího nabídnout věc předkupníkovi ke koupi dospěje uzavřením 
smlouvy s koupěchtivým.“ 
 
§ 2217 odst. 1 OZ: „Nájemné se platí v ujednané výši, a není-li ujednána, platí se ve výši obvyklé 
v době uzavření nájemní smlouvy s přihlédnutím k nájemnému za nájem obdobných věcí za 
obdobných podmínek.“ 
 

Komentář: „Obecná úprava nemá žádnou zvláštní úpravu změny nájemného. Platí zde 
obecně, že dohoda o nájemném nemůže být jednostranně měněna, pokud to zvláštní 
předpis nestanoví nebo pokud se tak smluvní strany nedohodly. Dohoda musí 
v takovém případě obsahovat jasně stanovené podmínky, za kterých buď pronajímatel, 
nebo nájemce mohou jednostranně výšku nájemného změnit, např. cenová doložka, 
inflační nebo měnová doložka. Obsah změny nemůže záviset pouze na vůli jedné ze 
smluvních stran (§ 1759 a 1790).“3 
 

                                                
1 HULMÁK, Milan. § 2229 [Nájem na dobu určitou]. In: HULMÁK, Milan, BEDNÁŘ, Václav, BEZOUŠKA, Petr, BOHMAN, 
Ludvík, DOBROVOLNÁ, Eva, DOLEŽAL, Tomáš, ELEK, Štefan, HANDLAR, Jiří, HAVEL, Bohumil, HORÁK, Pavel, 
CHALOUPKOVÁ, Helena, KABELKOVÁ, Eva, KASÍK, Petr, KOTÁSEK, Josef, LIŠKA, Petr, MACEK, Jiří, ONDREJOVÁ, Dana, 
PETROV, Jan, PIHERA, Vlastimil, SEDLÁČEK, Dušan, SEDLÁČEK, Pavel, SELUCKÁ, Markéta, SIMON, Pavel, SVOBODA, 
Lukáš, TRUBAČ, Ondřej, VÍTOVÁ, Blanka, WAWERKOVÁ, Magdalena. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část 
(§ 2055–3014). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 321. ISBN 978-80-7400-287-8. 
2 SVOBODA, Lukáš. § 2140 [Předkupní právo]. In: HULMÁK, Milan, BEDNÁŘ, Václav, BEZOUŠKA, Petr, BOHMAN, Ludvík, 
DOBROVOLNÁ, Eva, DOLEŽAL, Tomáš, ELEK, Štefan, HANDLAR, Jiří, HAVEL, Bohumil, HORÁK, Pavel, CHALOUPKOVÁ, 
Helena, KABELKOVÁ, Eva, KASÍK, Petr, KOTÁSEK, Josef, LIŠKA, Petr, MACEK, Jiří, ONDREJOVÁ, Dana, PETROV, Jan, 
PIHERA, Vlastimil, SEDLÁČEK, Dušan, SEDLÁČEK, Pavel, SELUCKÁ, Markéta, SIMON, Pavel, SVOBODA, Lukáš, TRUBAČ, 
Ondřej, VÍTOVÁ, Blanka, WAWERKOVÁ, Magdalena. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). 1. 
vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 110. ISBN 978-80-7400-287-8. 
3 HULMÁK, Milan. § 2217 [Výše nájemného]. In: HULMÁK, Milan, BEDNÁŘ, Václav, BEZOUŠKA, Petr, BOHMAN, Ludvík, 
DOBROVOLNÁ, Eva, DOLEŽAL, Tomáš, ELEK, Štefan, HANDLAR, Jiří, HAVEL, Bohumil, HORÁK, Pavel, CHALOUPKOVÁ, 
Helena, KABELKOVÁ, Eva, KASÍK, Petr, KOTÁSEK, Josef, LIŠKA, Petr, MACEK, Jiří, ONDREJOVÁ, Dana, PETROV, Jan, 
PIHERA, Vlastimil, SEDLÁČEK, Dušan, SEDLÁČEK, Pavel, SELUCKÁ, Markéta, SIMON, Pavel, SVOBODA, Lukáš, TRUBAČ, 
Ondřej, VÍTOVÁ, Blanka, WAWERKOVÁ, Magdalena. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). 1. 
vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 280. ISBN 978-80-7400-287-8. 
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§ 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku: „Majetek a služba se oceňují obvyklou 
cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto 
zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku 
nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni 
ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se 
nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv 
zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo 
kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy 
majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se 
rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá 
cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.“ 

 
V. 

Právní posouzení 
 
V daném případě se na nájemní vztah použijí ustanovení o obecném nájmu (tj. nejedná se například 
o zvláštní režim nájmu bytu, ve kterém je nájemci poskytnuta větší ochrana). Vzhledem ke kontinuitě 
právní úpravy se na nájemní vztah užijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (OZ). 
 
Základní údaje z nájemní smlouvy: Nájemní vztah byl uzavřen na dobu určitou 49 let. Ve smlouvě 
nejsou uvedeny výpovědní důvody. Nájemci bylo povoleno zřídit na pozemcích stavbu, a to na své 
finanční náklady, přičemž způsob vyrovnání po zániku smlouvy nebyl stranami ujednán. Nájemci 
bylo v rámci nájemní smlouvy zřízeno předkupní právo k pozemkům. 
 
Nejprve je nutné posoudit možnost jednostranného ukončení dosavadní nájemní smlouvy a prodeje 
pozemků jiné osobě než nájemci: 

1) Nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou 49 let. OZ stanoví zvláštní režim pro smlouvy 
uzavírané na dobu delší než 50 let, což se však na rozebíraný případ nepoužije. Dle 
obecných ustanovení o nájmu může v případě nájmu na dobu určitou každá ze stran 
vypovědět nájem jen v případě, že ve smlouvě byly zároveň ujednány důvody výpovědi 
a výpovědní doba. To v daném případě sjednáno nebylo. Pokud se tedy nejedná o zvlášť 
závažné porušení povinností, v důsledku kterého je druhá strana oprávněna nájem vypovědět 
bez výpovědní doby, příp. o jiný zákonem aprobovaný důvod (viz shora citovaný komentář), 
nelze nájem na dobu určitou vypovědět (zvláště ne v případě, kdy nájemce nic neporušuje). 

2) Sjednané předkupní právo dle výše citovaného komentáře zaniká až spolu se zánikem 
nájemní smlouvy (v samotné nájemní smlouvě není předkupní právo nijak časově omezeno). 
Město je tedy obligačně zavázáno v případě zamýšleného prodeje nabídnout pozemky 
ke koupi nájemci a nemůže je bez dalšího (aniž by byla realizována nabídka v rámci plnění 
povinnosti z předkupního práva) prodat jiné osobě. 

 
Dále je rozebrána otázka ohledně vypořádání postavených základů (předpokládám, že bylo 
postupováno v souladu s rozhodnutími stavebního úřadu). Je nesporné, že nájemce měl souhlas 
města k provedení stavby na pozemcích, přičemž nebylo ujednáno, jak se budou náklady 
vypořádávat při případném ukončení nájemního vztahu. Tuto otázku podpůrně řeší ustanovení 
§ 2220 OZ, který stanoví, že dojde-li změnou věci k jejímu zhodnocení, pronajímatel se 
s nájemcem při skončení nájmu vyrovná podle míry zhodnocení. Jde tedy o to, zda postavené 
základy představují zhodnocení či naopak znehodnocení pozemků. Pokud byly pozemky 
zhodnoceny, bylo by město po ukončení nájemního vztahu povinno toto zhodnocení nájemci 
vyrovnat. V případě znehodnocení pozemků však obecně nárok městu na náhradu vůči nájemci 
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nevzniká.4 Město nemůže požadovat ani uvedení pozemků do předešlého stavu (odstranění 
postavených základů), jelikož stavba probíhala se souhlasem města jako pronajímatele.5 
 
Ohledně možnosti zvýšení nájemného obecně platí, že nájemné lze jednostranně měnit jen v případě, 
že si to strany sjednaly, přičemž musí být transparentně sjednána i pravidla, kterými se příp. změna 
výše nájemného řídí. V nájemní smlouvě je ujednáno: „Výše finanční úhrady za užívání pozemků 
se změní v případě revalvace či devalvace čs. měny a v případě nových právních předpisů 
o oceňování pozemků. Výše úhrady bude stanovena Městským úřadem v Děčíně s přihlédnutím 
k průměrným cenám v místě.“ Ohledně ustanovení o možnosti změny výše nájemného se přikláním 
k závěru, že v návaznosti na hodnotu měny (pokud jde o objektivně zjistitelnou hodnotu) a na nové 
oceňovací předpisy změna výše nájemného v tomto duchu bude možná (dle pravidel oceňování 
nájemného). 
 

VI. 
Závěr (právní názor)  

 
Sjednaný nájem může být samozřejmě ukončen dohodou stran, jednostranně ho však v daném 
případě bezdůvodně ukončit nelze (pokud se nejedná např. o případy závažného porušení 
povinností nájemce).  
 
V rámci nájemní smlouvy je sjednáno předkupní právo ve prospěch nájemce, které stále trvá – 
v případě zamýšleného prodeje pozemků je tedy nutné nabídnout pozemky ke koupi nájemci 
(za stejných podmínek, za jakých by byla kupní smlouvy uzavřena s koupěchtivým). 
 
Rozestavěná stavba (základy) se promítnou do vypořádání vztahů po ukončení nájmu 
v případě, že byly pozemky tímto zásahem zhodnoceny. Stav pozemků se hodnotí až 
v okamžiku skončení nájmu, kdy pokud došlo k jejich zhodnocení, je město povinno nájemci 
toto zhodnocení vyrovnat. Naopak pokud došlo tímto zásahem ke znehodnocení pozemků, nemá 
město právo na náhradu vůči nájemci, jelikož byla stavba provedena s výslovným písemným 
souhlasem města. V případě povolené změny pronajímané věci (zde postavení stavby na pronajatých 
pozemcích) není nájemce povinen pozemky uvést do původního stavu a nemusí tedy postavené 
základy odstraňovat. Pokud jde o charakter postavených základů, jedná se o stavbu a základy se 
staly součástí příslušného pozemku. 
 
Výši nájemného a dobu nájmu lze změnit dohodou stran. Jednostranně měnit dobu nájmu nelze 
a nájem nelze bez vážných důvodů ani ukončit před uplynutím doby určité. Jednalo by se 
o nepřípustné zásahy do právní jistoty a legitimního očekávání nájemce. 
 

                                                
4 HULMÁK, Milan. § 2220 [Změna pronajaté věci nájemcem]. In: HULMÁK, Milan, BEDNÁŘ, Václav, BEZOUŠKA, Petr, 
BOHMAN, Ludvík, DOBROVOLNÁ, Eva, DOLEŽAL, Tomáš, ELEK, Štefan, HANDLAR, Jiří, HAVEL, Bohumil, HORÁK, Pavel, 
CHALOUPKOVÁ, Helena, KABELKOVÁ, Eva, KASÍK, Petr, KOTÁSEK, Josef, LIŠKA, Petr, MACEK, Jiří, ONDREJOVÁ, Dana, 
PETROV, Jan, PIHERA, Vlastimil, SEDLÁČEK, Dušan, SEDLÁČEK, Pavel, SELUCKÁ, Markéta, SIMON, Pavel, SVOBODA, 
Lukáš, TRUBAČ, Ondřej, VÍTOVÁ, Blanka, WAWERKOVÁ, Magdalena. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část 
(§ 2055–3014). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 288. ISBN 978-80-7400-287-8.: „Dojde-li provedením 
povolených úprav ke znehodnocení pronajaté věci, nevznikají pronajímateli žádná práva, když ke znehodnocení došlo 
s jeho souhlasem. Jinak v případě, kdy byly změny provedeny vadně, pak má právo na náhradu.” 
5 HULMÁK, Milan. § 2225 [Odevzdání pronajaté věci]. In: HULMÁK, Milan, BEDNÁŘ, Václav, BEZOUŠKA, Petr, BOHMAN, 
Ludvík, DOBROVOLNÁ, Eva, DOLEŽAL, Tomáš, ELEK, Štefan, HANDLAR, Jiří, HAVEL, Bohumil, HORÁK, Pavel, 
CHALOUPKOVÁ, Helena, KABELKOVÁ, Eva, KASÍK, Petr, KOTÁSEK, Josef, LIŠKA, Petr, MACEK, Jiří, ONDREJOVÁ, Dana, 
PETROV, Jan, PIHERA, Vlastimil, SEDLÁČEK, Dušan, SEDLÁČEK, Pavel, SELUCKÁ, Markéta, SIMON, Pavel, SVOBODA, 
Lukáš, TRUBAČ, Ondřej, VÍTOVÁ, Blanka, WAWERKOVÁ, Magdalena. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část  
(§ 2055–3014). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 305. ISBN 978-80-7400-287-8.: „Nájemce je oprávněn 
provádět změny pronajaté věci pouze se souhlasem pronajímatele (§ 2220). Povolené změny pronajaté věci není povinen 
při skončení nájmu odstranit, a to bez ohledu na to, zda v jejich důsledku došlo ke zhodnocení či znehodnocení 
pronajaté věci. Pokud tyto změny byly provedeny bez souhlasu, je povinen je nájemce odstranit nejpozději při skončení nájmu 
(§ 2220 odst. 2).“ 
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Ustanovení o zvyšování (resp. změně) nájemného považuji spíše za platné a mám za to, že nájemné 
může být v tomto duchu upraveno. 
 
Odůvodnění tohoto právního názoru je blíže podáno shora. 

 
VII. 

Doložka 
 

Prohlašuji na svou odbornou a stavovskou čest, že k výše uvedenému právnímu závěru jsem dospěla 
podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nezávisle na jiných osobách, pouze na základě výše 
uvedených podkladů a bez překrucování práva; tzn. i nestranně z hlediska objednatele (klienta). 

Shora podané právní stanovisko vyjadřuje právní názor jeho autora, který je právně argumentačně 
podložen, jak je výše uvedeno. 

Právní stanovisko je předloženo bez rozporů. 
 
 
 

                                                                            Mgr. Renáta Havelková 
advokátní koncipient 

 





















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 27. 6. 2019 ZM 19 06 05 10

Název:
Prodej částí pozemků v k. ú. Březiny u Děčína

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Březiny u Děčína a
schvaluje

prodej částí pozemků st. p. č. 1/1 a p. č. 877 (nově dle GP č. 815-26/2019 ozn. jako p. č. 1327 o vým. 375 m2 
a p. č. 877/2 o výměře 44 m2) vše k. ú. Březiny u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro ******, za 
cenu dle “Zásad“- zahrada, tj. 125.700,00 Kč + ostatní náklady.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 14.5.2019 návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Březiny u Děčína a usnesením č. 
RM 19 09 37 26 doporučila zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemků st. p. č. 1/1 a p. č. 877 (nově 
dle GP č. 815-26/2019 ozn. jako p. č. 1327 o vým. 375 m2 a p. č. 877/2 o výměře 44 m2) vše k. ú. Březiny u 
Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro ******, za cenu dle “Zásad“- zahrada, tj. 125.700,00 Kč + 
ostatní náklady.

Dále rada města projednala variantu č. 2, tj. doporučit zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemků st. 
p. č. 1/1 a p. č. 877 (nově dle GP č. 815-26/2019 ozn. jako p. č. 1327 o vým. 375 m2 a p. č. 877/2 o výměře 44 
m2) vše k. ú. Březiny u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu dle „Zásad“ - bydlení, tj. 
209.500,00 Kč + ostatní náklady.

Cena: 125 700,00
Návrh postupu: RM doporučuje schválit prodej



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 

- OMH obdržel žádost o prodej pozemku st. p. č. 1/1 k. ú. Březiny u Děčína, který žadatelé v současné době 
užívají jako zahradu; 

- žadatelé vlastní sousední pozemek p. č. 15 k. ú. Březiny u Děčína, o prodej pozemku p. č. 1/1 k. ú. Březiny u 
Děčína zažádali z důvodu majetkoprávního nesouladu; 

- z důvodu nejasností bylo provedeno vytyčení hranic pozemků, při kterém bylo zjištěno, že hranice 
stávajícího oplocení zasahují do části pozemku p. č. 877 a p. č. 17/1 vše k. ú. Březiny u Děčína; 

- z důvodu nových skutečností OMH zajistil nová stanoviska dotčených odborů; 

- po zveřejnění záměru města byl zajištěn geometrický plán, který oddělil stávající hranice oplocení, týkající se 
pozemků p. č. 877 (nově dle GP č. 815-26/2019 ozn. jako p. č. 877/2 o výměře 44 m2) a st. p. č. 1/1 (nově dle 
GP ozn. jako p. č. 1327) o výměře 375 m2 vše k. ú. Březiny u Děčína; 

- geometrickým plánem bylo zjištěno, že dle původního vytyčení část pozemku p. č. 17/1 k. ú. Březiny u 
Děčína nezasahuje do oplocené části, z tohoto důvodu uvedená část není předmětem prodeje; 

- spodní část pozemku (nově dle GP označena jako p. č. 1326 k. ú. Březiny u Děčína), kterou žadatelé 
neužívají, přísluší do silničního pomocného pozemku, z tohoto důvodu zůstává ve vlastnictví města; 

- za užívání pozemku bez právního nároku bude žadatelům účtován poplatek ve výši nájemného, a to za tři 
roky zpětně; 

- rada města se touto problematikou zabývala na svém zasedání dne 26.3.2019 a odložila s tím, že OMH 
prověří na OSÚ, zda lze pozemek st. p. č. 1/1 k. ú. Březiny u Děčína využít jako stavební pozemek; 

Nové skutečnosti: 

- OMH obdržel vyjádření, ve kterém OSÚ sděluje, že pozemek st. p. č. 1/1 k. ú. Březiny u Děčína lze využít 
jako stavební pozemek; 

- současně OSÚ uvádí, že pozemek je dotčen radioreléovou trasou;

Nové skutečnosti:

- materiál k prodeji pozemků v k. ú. Březiny u Děčína byl předložen do jednání zastupitelstva města dne 
30.5.2019, na základě emailu od zastupitele Ing. Bc. Tomáše Brčáka byl stažen z projednání, z důvodu 
prověření případné stavby chodníku v této části města.

- OMH prověřil možnosti případné realizace chodníku podél komunikace č. II/262 (směr Benešov nad 
Ploučnicí);

- chodník lze realizovat na části pozemku komunikace, v daném případě těleso komunikace není po celé šířce 
pozemku;

- pokud by do budoucna došlo ke stavbě chodníku, muselo by dojít k výkupu všech pozemků v délce 
komunikace;

- dle sdělení OKD - chodník nebyl realizován z důvodu nesouhlasu vlastníků pozemků přes které měl vést, je 
na zvážení, zda je vhodné vybudovat část chodníku, který nebude mít návaznost, pozemek p. č. 15 k. ú 
Březiny u Děčína (ve vlastnictví žadatelů) nemá přímo hranici u stavby silnice (asfaltu). Mezi prostorem silnice 
a soukromým pozemkem je ještě zelený pás - silniční pomocný pozemek ve vlastnictví Ústeckého kraje.



Radioreléová trasa 

Radioreléové trasy jsou přímočaré linie potřebné pro přenos signálu mezi místy jeho přenosu. Funkčnost 
radioreléového spoje předpokládá trasu bez překážek, z čehož vyplývá omezení výšky staveb, druh použití 
konstrukčních materiálu nadzemních části staveb včetně druhu střešní krytiny i dočasné použití jeřábů, které 
převyšují okolní zástavbu. Na základě těchto technických daností jsou směrové radioreléové spoje zařízeními 
vyžadujícími zvláštní ochranu. Ve své přenosové funkci jsou prostorově důležité a mají nadmístní význam. 
Proto musí být radioreléové spoje dokumentovány v územně plánovací dokumentaci.

RM záměr usn. č. RM 18 14 37 23 ze dne 21.8.2018 
ZM záměr usn. č. ZM 18 07 06 08 ze dne 20.9.2018

Poznámka: 

OR - k žádosti o prodej pozemku p. č. 1/1 v k. ú. Březiny u Děčína sdělujeme, že odbor rozvoje nemá v 
uvedené lokalitě žádný záměr. 
OR - k prodeji části pozemku p. č. 877 a části pozemku p. č. 17/1 obojí v k.ú. Březiny u Děčína sdělujeme, že 
odbor rozvoje nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OSU - oddělení územního rozhodování a pam. péče nemá námitek k prodeji st.p.č. 1/1 v katastrálním území 
Březiny u Děčína z důvodu rozšíření pozemku ve vlastnictví žadatele. 
OSU - odd. 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 předmětný pozemek se dle 
platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a je součástí zóny BV – 
smíšená zóna s RD venkovského typu. S prodejem pozemku souhlasíme. Funkční využití zóny BV dle čl. 8 
odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města Děčín ve znění 8. změny 
Územního plánu města Děčín: Přípustné: individuální trvalé bydlení v příměstské zóně ve spojení s užitkovými 
zahradami a samozásobitelským hospodářstvím, ojediněle i v bytových domech, individuální rekreace, lokální 
občanské vybavení (maloobchod, veřejné ubytování a stravování, sportovní zařízení), nerušící podnikatelské 
aktivity, odpovídající komunikace (přístupové a účelové), turistické trasy, odstavná parkoviště, MHD, garáže, 
všechny formy zeleně, nezbytná technická infrastruktura, Výjimečně přípustné: objekty zemědělské výroby 
(pásmo hygienické ochrany), rodinné farmy, nerušící výrobní aktivity a služby, Nepřípustné: ostatní rušící 
výrobní aktivity a služby. Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1 - 2 + podkroví intenzita zastavění pozemku 
v %: 15 Poznámka: Pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemky 
do plochy BI – bydlení individuální v rodinných domech. 
OSU - oddělení územního rozhodování a pam. péče nemá námitek k prodeji částí pozemků parc. č. 877, 17/1 
v katastrálním území Březiny u Děčína na zahradu. 
OSU - odd. 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 předmětné části pozemků 
se dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a jsou součástí zóny 
BV – smíšená zóna s RD venkovského typu. S prodejem částí pozemků p.č. 877 a 17/1 k.ú. Březiny u Děčína 
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 S prodejem částí pozemků p.č. 877 a 
17/1 k.ú. Březiny u Děčína souhlasíme. OSU nové informace k pozemku st. p. č. 1/1 v katastrálním území 
Březiny u Děčína Stavební úřad Magistrátu města Děčín oddělení územního rozhodování sděluje, že 
pozemek st.p.č. 1/1 v katastrálním území Březiny u Děčína lze využít jako stavební parcelu. Úřad územního 
plánování Magistrátu města Děčín sděluje, že v platném Územním plánu města Děčín se výše uvedený 
pozemek nachází v urbanizovaném (zastavěném území) v zóně BV - SMÍŠENÁ ZÓNA S RODINNÝMI DOMY 



VENKOVSKÉHO TYPU, ve které je: 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, všechny formy zeleně, nezbytná technická infrastruktura, garáže, výjimečně přípustné - 
objekty zemědělské výroby (pásmo hygienické ochrany), rodinné farmy, nerušící výrobní aktivity a služby, 
nepřípustné – ostatní rušící výrobní aktivity a služby, prostorové uspořádání - počet podlaží: 1 – 2 + podkroví, 
intenzita zastavění pozemku v %: 15. Pozemek je dotčen radioreléovou trasou. 

OZP - nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji p.p.č. 1/1 v k.ú. Březiny u Děčína za účelem 
zřízení zahrady a zázemí k objektu. 
OZP - nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji části p.p.č. 877 a části p.p.č. 17/1 v k.ú. Březiny u 
Děčína za účelem narovnání majetkoprávních vztahů (převod vlastnického práva ke stávajícím oploceným 
částem pozemků - zahrady). 

OKD - nemá námitek k prodeji pozemku st. p.č. 1/1 k.ú. Březiny u Děčína. 
OKD - nemá námitek k prodeji části pozemku p.č.877 a části pozemku p.č. 17/1 k.ú. Březiny u Děčína. 

OMH – z důvodu nejasností bylo provedeno vytyčení hranic pozemků, při kterém bylo zjištěno, že hranice 
stávajícího oplocení zasahují do částí pozemků p. č. 17/1 a p. č. 877 k. ú. Březiny u Děčína, následně 
geometrickým plánem bylo určeno, že oplocená část zahrady zasahuje pouze do pozemků st. p. č. 1/1 (nově 
dle GP č. 815-26/2019 ozn. jako p. č. 1327 o výměře 375 m2 a p. č. 877 (nově dle GP ozn. jako p. č. 877/2 o 
výměře 44 m2) vše k. ú. Březiny u Děčína, spodní část pozemku (nově dle GP označena jako p. č. 1326), 
kterou žadatelé neužívají, přísluší do silničního pomocného pozemku a zůstává nadále ve vlastnictví města, 
tuto část je nutné ponechat jako pomocný silniční pozemek. Oddělením tak vzniká pozemek o výměře 375 m2, 
který sice územní plán řadí do zóny s rodinnými domy venkovského typu a mohl by být využit dle ÚP na 
stavbu, ale při zachování dalších podmínek včetně plochy zastavitelnosti odstupových vzdáleností, není pro 
stavbu vhodný. Z tohoto důvodu doporučuje OMH jeho prodej na zahradu. 

Jedná se o části pozemků st. p. č. 1/1 (nově dle GP č. 815-26/2019 ozn. jako p. č. 1327 o výměře 375 m2 a p. 
č. 877 (nově dle GP ozn. jako p. č. 877/2 o výměře 44 m2) vše k. ú. Březiny u Děčína. 

Návrh ceny za prodej částí pozemků dle „Zásad“ 
Varianta 1 
II. pásmo - 1000,- Kč x koef. 0,3 (zahrada) tj. 300,00 Kč/m2, tj. celkem 125.700,00 Kč + ostatní náklady. 
Varianta 2 
II. pásmo - 1000,- Kč x koef. 0,5 (za účelem bydlení) tj. 500,00 Kč/m2, tj. celkem 209.500,00 Kč + ostatní 
náklady. 

Nájemní smlouva: 0 

Účel dle žádosti: majetkoprávní nesoulad 

Žadatelé: ****** 

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

Vyjádření:

OR OSU OZP OKD OMH                   
A A A A A                   

Vysvětlivky:



Příloha: KM 1327-877-2-114 
zakres.pdf Komentář:          

Příloha: ANO GP 815-26-2019.pdf Komentář:          

Příloha: ANO zadost 1_1_114.pdf Komentář:          

Příloha: Foto 1-1_114 .pdf Komentář:          

Příloha: Foto 877_17-1_114.pdf Komentář:          

Příloha: Foto silnice II-262 a.pdf Komentář:          

Příloha: Foto silnice II-262 b.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 14.6.2019 14:12 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 17.6.2019 07:31 podepsáno





















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 27. 6. 2019 ZM 19 06 05 11

Název:
Prodej pozemku st.p.č. 322, včetně stavby čp. 66 Labské nábřeží, Děčín XI - Horní Žleb

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku včetně stavby vše v k.ú. Prostřední Žleb na 
základě výsledku dohadovacího řízení a

schvaluje

prodej pozemku st.p.č. 322 o výměře 379 m2, jehož součástí je stavba Labské nábřeží čp. 66, Děčín XI - 
Horní Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím pro Swissotel, s.r.o., se sídlem č.p. 673, 512 46 Harrachov, 
IČO 04579097 za cenu ve výši 1.550.000,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 28. 05. 2019 návrh na prodej pozemku včetně stavby vše v k.ú. Prostřední Žleb 
na základě výsledku dohadovacího řízení a usnesením č. RM 19 10 37 17 doporučila zastupitelstvu města 
schválit prodej pozemku st.p.č. 322 o výměře 379 m2, jehož součástí je stavba Labské nábřeží čp. 66, Děčín 
XI - Horní Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím pro Swissotel, s.r.o., se sídlem č.p. 673, 512 46 
Harrachov, IČO 04579097 za cenu ve výši 1.550.000,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem. 

Cena: 1 550 000,00
Návrh postupu: RM doporučuje schválit prodej



Důvodová zpráva:

Rekapitulace: 

- usnesení č. ZM 18 06 05 12 ze dne 28.6.2018 schválilo prodej výše uvedených nemovitostí formou 
dohadovacího řízení s výchozí cenou stanovenou pro dohadovací řízení ve výši 1.420.000,00 Kč dle ZP č. 
833-035/2018 ze dne 26.3.2018 vypracovaného znalcem Ing. Zdeňkem Ješetou + ostatní náklady spojené s 
převodem 

- OMH evidoval 1 žádost o prodej nemovitostí 

- dne 22.8.2018 se uskutečnilo dohadovací řízení, kterého se nikdo nezúčastnil 

- prodej nemovitostí byl opětovně zveřejněn v prodlouženém termínu 

- OMH obdržel žádost o prodej výše uvedených nemovitostí za nabídkovou cenu ve výši 900.000,00 Kč 

- do jednání orgánů města byl předložen materiál ve variantním řešení, tj. var. č. 1 - schválit prodej výše 
uvedených nemovitostí za nabízenou cenu 900.000,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem nebo var. č. 
2 - schválit snížení předkládací ceny pro opětovné zveřejnění prodeje výše uvedených nemovitostí z původní 
předkládací ceny ve výši 1.420.000,00 Kč na sníženou předkládací cenu ve výši 1.187.669,00 Kč (snížení 
předkládací ceny o 25 % dle „Zásad“) + ostatní náklady spojené s převodem, s tím, že v případě nezájmu o 
prodej nemovitostí bude předkládací cena snižována dle „Zásad“ 

- usn. č. ZM 18 09 07 14 ze dne 13.12.2018 schválilo snížení předkládací ceny, tj. variantu č. 2 

- zveřejněn prodej nemovitostí za sníženou předkládací cenu ve výši 1.187.669,00 Kč 

- OMH obdržel 4 žádosti o prodej nemovitostí 

- zveřejněno oznámení o konání dohadovacího řízení s tím, že cena stanovená pro dohadovací řízení ve výši 
1.187.669,00 Kč bude navýšena o částku 56.005,00 Kč za provizorní opravu střechy v souladu s čl. III, odst. 
1b) „Zásad“, tj. na cenu celkem 1.243.674,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem 

- dne 15.5.2019 se uskutečnilo dohadovací řízení a nejvyšší nabídku ceny stanovila společnost Swissotel, 
s.r.o. ve výši 1.550.000,00 Kč - viz. zápis z DŘ přílohou 

záměr RM 11.7.2017 - usn. č. RM 17 13 37 15 
záměr ZM 21.9.2017 - usn. č. ZM 17 07 07 08

V souladu s čl. III „Postupu a zásad realizace odprodeje obytných a nebytových domů a bytových jednotek 
včetně nebytových prostor v těchto domech z vlastnictví města“ byl kupující určen na základě dohadovacího 
řízení. 

Pro úplnost OMH dodává, že s pozemkem a objektem souvisí opěrná zeď, která je součástí pozemku a dle ZP 
č. 833-035/2018 ze dne 26.3.2018 vypracovaného znalcem Ing. Zdeňkem Ješetou je také předmětem 
prodeje. 

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

Vyjádření:

Příloha: snimek.pdf Komentář:          

Příloha: zapis z DR.pdf Komentář:          



Příloha: ZM 19 foto a.pdf Komentář:          

Příloha: ZM 19 foto b.pdf Komentář:          

Příloha: ZM 19 foto c.pdf Komentář:          

Příloha: ZM 19 foto d.pdf Komentář:          

Příloha: ZM 19 foto e.pdf Komentář:          

Příloha: ZM 19 foto f.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 14.6.2019 14:14 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 17.6.2019 07:32 podepsáno























MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 27. 6. 2019 ZM 19 06 05 12

Název:
Pozemky pod stavbou „Cyklostezka Ploučnice“ – majetkoprávní vypořádání 

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod pozemků – formou daru pod stavbou 
„Cyklostezka Ploučnice“ a 

schvaluje

bezúplatný převod – formou daru pozemků p.č. 306/11 o vým. 74 m2, p.č. 306/17 o vým. 802 m2 v k.ú. Děčín 
– Staré Město, p.č. 2636/4 o vým. 13 m2, p.č. 2636/32 o vým. 341 m2, p.č. 2636/34 o vým. 1318 m2, p.č. 
2947/4 o vým. 38 m2, p.č. 2947/5 o vým. 21 m2, p.č. 2947/6 o vým. 526 m2, 2949/10 o vým. 583 m2 vše v 
k.ú. Děčín, p.č. 184/16 o vým. 75 m2, p.č. 184/17 o vým. 26 m2, p.č. 241 o vým. 228 m2, p.č. 324/9 o vým. 
320 m2, p.č. 428/13 o vým. 40 m2, p.č. 450/6 o vým. 228 m2, p.č. 450/7 o vým. 240 m2, p.č. 848/5 o vým. 
866 m2, p.č. 860/6 o vým. 839 m2, p.č. 879/7 o vým. 3622 m2, p.č. 900/7 o vým. 9 m2 a část pozemku p.č. 
1301/6, dle GP č. 790-070/2018 nově ozn. jako p.p.č. 1301/9 o vým. 465 m2, vše v k.ú. Březiny u Děčína, se 
všemi součástmi a příslušenstvím, do majetku Ústeckého kraje, Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 11. 6. 2019 návrh na bezúplatný převod pozemků – formou 
daru pod stavbou „Cyklostezka Ploučnice“ a usnesením č. RM 19 11 37 06 doporučila zastupitelstvu města 
schválit bezúplatný převod – formou daru pozemků p.č. 306/11 o vým. 74 m2, p.č. 306/17 o vým. 802 m2 v 
k.ú. Děčín – Staré Město, p.č. 2636/4 o vým. 13 m2, p.č. 2636/32 o vým. 341 m2, p.č. 2636/34 o vým. 1318 
m2, p.č. 2947/4 o vým. 38 m2, p.č. 2947/5 o vým. 21 m2, p.č. 2947/6 o vým. 526 m2, 2949/10 o vým. 583 m2 
vše v k.ú. Děčín, p.č. 184/16 o vým. 75 m2, p.č. 184/17 o vým. 26 m2, p.č. 241 o vým. 228 m2, p.č. 324/9 o 
vým. 320 m2, p.č. 428/13 o vým. 40 m2, p.č. 450/6 o vým. 228 m2, p.č. 450/7 o vým. 240 m2, p.č. 848/5 o 
vým. 866 m2, p.č. 860/6 o vým. 839 m2, p.č. 879/7 o vým. 3622 m2, p.č. 900/7 o vým. 9 m2 a část pozemku 
p.č. 1301/6, dle GP č. 790-070/2018 nově ozn. jako p.p.č. 1301/9 o vým. 465 m2, vše v k.ú. Březiny u Děčína, 
se všemi součástmi a příslušenstvím, do majetku Ústeckého kraje, Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: Rada města doporučila bezúplatný převod formou daru



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- žádost Ústeckého kraje o bezúplatný převod pozemků formou daru v k.ú. Děčín – Staré Město, k.ú. Děčín a 
k.ú. Březiny u Děčína pod stavbou „Cyklostezka Ploučnice“;

- pozemky jsou Ústeckým krajem, který je investorem stavby, užívány na základě smluv o výpůjčce pozemků 
uzavřených za účelem realizace projektu „Cyklostezka Ploučnice“ na dobu určitou, tj. do 18. 11. 2019;

- RM záměr - usn. č. RM 19 03 37 12 ze dne 12. 2. 2019
- ZM záměr - usn. č. ZM 19 02 06 06 ze dne 28. 2. 2019

OMH – eviduje žádost Ústeckého kraje o bezúplatný převod pozemků v k.ú. Děčín, Děčín-Staré Město a 
Březiny u Děčína pod stavbou „Cyklostezka Ploučnice“. Pozemky jsou ÚK užívány na základě uzavřených 
smluv o výpůjčce pozemků, které byly stavbou dočasně, či trvale dotčeny. Stavba byla realizována se 
záměrem, že po jejím dokončení bude převedena z majetku ÚK do majetku města. Smlouvy byly uzavřeny pro 
potřeby stavebního a dotačního řízení na dobu určitou, a to na dobu 5 let od finančního ukončení projektu, tj. 
do doby povinné udržitelnosti projektu z důvodu poskytnuté dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady 
regionu soudržnosti Severozápad, tj. do 18. 11. 2019.
Rada ÚK na svém zasedání dne 12. 12. 2018 usnesením č. 061/55R/2018 odsouhlasila ponechání 
vybudovaných úseků stavby „Cyklostezka Ploučnice“ v majetku Ústeckého kraje. Následně byla, z důvodu 
narovnání majetkoprávního nesouladu – stavba na cizím pozemku, podána žádost o bezúplatný převod 
dotčených pozemků do majetku ÚK. Dle sdělení ÚK byly všechny dotčené obce osloveny s žádostí o 
bezúplatné převody pozemků pod ostatními úseky stavby „Cyklostezka Ploučnice“, tedy stejným způsobem, 
jakým je řešena i stavba „Labská stezka“, v rámci, které již proběhly bezúplatné převody od obcí Velké 
Březno, Malé Březno, Těchlovice, Polepy a další jsou ve schvalovacím procesu např. od Statutárního města 
Ústí nad Labem.
Usnesením č. ZM 19 02 06 06 ze dne 28. 2. 2019 byl zveřejněn záměr města převést pozemky pod stavbou 
cyklostezky bezúplatně-formou daru.
Ostatní pozemky uváděné v dopise ÚK, tj. 2468/2, p.č. 2540/14, p.č. 2540/16 (chybně uvedeno p.č. 2410/16), 
p.č. 2636/20 a p.č. 2936 v k.ú. Děčín, nejsou v návrhu na usnesení uváděny, neboť se jedná o pozemky, které 
jsou součástí komunikace ul. Oblouková, případně tvoří prostor – přístup, zeleň, před zimním stadionem a 
nejsou předmětem žádosti.
Pro úplnost OMH uvádí, že na celém pozemku p.č. 2636/34 o vým. 1318 m2 v k.ú. Děčín je umístěna stavba 
cyklostezky ve vlastnictví ÚK a současně je na jeho části umístěna i stavba vodního díla – protipovodňové 
opatření (hráz), která je ve vlastnictví ČR – Povodí Ohře. Pro potřebu zápisu vlastnického práva ke stavbám 
byl vyhotoven GP č. 2635-80/2019, kterým byl pozemek p.č. 2636/34 rozdělen na pozemky nově ozn. jako 
p.č. 2636/34, p.č. 2636/35 a p.č. 3116/3 a mezi vlastníky obou staveb a vlastníkem pozemku je uzavíráno 
souhlasné prohlášení. Ke vkladu prohlášení do katastru nemovitostí dojde pravděpodobně před samotnou 
smlouvou darovací dle tohoto materiálu. Proto budou až následně ve smlouvě uváděny správně pozemky p.č. 
2636/34 o vým. 717 m2, p.č. 2636/35 o vým. 394 m2 a p.č. 3116/3 o vým. 208 m2 namísto dosavadního 
pozemku p.č. 2636/34 o vým. 1318 m2.

Jedná se o pozemky pod stavbou cyklostezky
p.č. 306/11 o vým. 74 m2
p.č. 306/17 o vým. 802 m2 v k.ú. Děčín – Staré Město
p.č. 2636/4 o vým. 13 m2
p.č. 2636/32 o vým. 341 m2
p.č. 2636/34 o vým. 1318 m2 (i stavba PPO-hráz)
p.č. 2947/4 o vým. 38 m2
p.č. 2947/5 o vým. 21 m2
p.č. 2947/6 o vým. 526 m2
p.č. 2949/10 o vým. 583 m2 vše v k.ú. Děčín
p.č. 184/16 o vým. 75 m2
p.č. 184/17 o vým. 26 m2
p.č. 241 o vým. 228 m2
p.č. 324/9 o vým. 320 m2
p.č. 428/13 o vým. 40 m2
p.č. 450/6 o vým. 228 m2



p.č. 450/7 o vým. 240 m2
p.č. 848/5 o vým. 866 m2
p.č. 860/6 o vým. 839 m2
p.č. 879/7 o vým. 3622 m2
p.č. 900/7 o vým. 9 m2 a
část nově ozn. jako p.p.č. 1301/9 o vým. 465 m2 vše v k.ú. Březiny u Děčína – celkem 10674 m2

Cena pozemku: v případě, že je pozemek pod komunikací odprodáván do majetku kraje, je možné stanovit 
cenu pouze dle Cenového věstníku ministerstva financí ČR. Výměrem MF č.01/2019 je cena pod silnicí II. a 
III. třídy určena ve výši 50,00 Kč/m2. V případě, že se jedná o cyklostezku, je tato zařazena do IV. třídy, pro 
kterou není tato cena stanovena.

Smlouva o výpůjčce: 4x

Účel dle žádosti: vypořádání majetkoprávního nesouladu – stavba na cizím pozemku

Žadatel: Ústecký kraj 

Vyjádření:

Příloha: cyklo zadost an.pdf Komentář:          

Příloha: cyklo trasa.pdf Komentář:          

Příloha: cyklo gp an.pdf Komentář:          

Příloha: cyklo gp_ppo an.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 14.6.2019 14:16 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 17.6.2019 07:33 podepsáno















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 27. 6. 2019 ZM 19 06 05 13-15

Název:
Pozemek p.č. 1575/2 k.ú. Krásný Studenec – souhlasná prohlášení

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

ZM 19 06 05 13

Zastupitelstvo města projednalo informaci o uzavření Souhlasného prohlášení o vydržení části pozemku v k.ú. 
Krásný Studenec a 

bere na vědomí

že bude podle § 134 zákona č. 40/1964 Sb. uzavřeno Souhlasné prohlášení ve smyslu vydržení části 
pozemku p.č. 1575/2 o výměře dle GP, který bude vyhotoven (cca 105 m2) v k.ú. Krásný Studenec, s ******

Návrh usnesení:

ZM 19 06 05 14

Zastupitelstvo města projednalo informaci o uzavření Souhlasného prohlášení o vydržení části pozemku v k.ú. 
Krásný Studenec a 

bere na vědomí

že bude podle § 134 zákona č. 40/1964 Sb. uzavřeno Souhlasné prohlášení ve smyslu vydržení části 
pozemku p.č. 1575/2 o výměře dle GP, který bude vyhotoven (cca 39 m2) v k.ú. Krásný Studenec, s ******



Návrh usnesení:

ZM 19 06 05 15

Zastupitelstvo města projednalo informaci o uzavření Souhlasného prohlášení o vydržení části pozemku v k.ú. 
Krásný Studenec a 

bere na vědomí

že bude podle § 134 zákona č. 40/1964 Sb. uzavřeno Souhlasné prohlášení ve smyslu vydržení části 
pozemku p.č. 1575/2 o výměře dle GP, který bude vyhotoven (cca 33 m2) v k.ú. Krásný Studenec, s ******

Stanovisko RM:
RM dne 14.05.2019 usnesení č. RM 19 09 37 31 projednala informaci o uzavření Souhlasného prohlášení o 
vydržení části pozemku v k.ú. Krásný Studenec a tuto bere na vědomí a doporučuje zastupitelstvu města vzít 
tuto informaci na vědomí s tím, že bude podle § 134 zákona č. 40/1964 Sb. uzavřeno Souhlasné prohlášení 
ve smyslu vydržení části pozemku p.č. 1575/2 o výměře dle GP, který bude vyhotoven (cca 105 m2) v k.ú. 
Krásný Studenec, s ******

Dále RM usnesením č. RM 19 09 37 32 projednala informaci o uzavření Souhlasného prohlášení o vydržení 
části pozemku v k.ú. Krásný Studenec a tuto bere na vědomí a doporučuje zastupitelstvu města vzít tuto 
informaci na vědomí s tím, že bude podle § 134 zákona č. 40/1964 Sb. uzavřeno Souhlasné prohlášení ve 
smyslu vydržení části pozemku p.č. 1575/2 o výměře dle GP, který bude vyhotoven (cca 39 m2) v k.ú. Krásný 
Studenec, s ******

Usnesením č. RM 19 09 37 33 RM projednala informaci o uzavření Souhlasného prohlášení o vydržení části 
pozemku v k.ú. Krásný Studenec a tuto bere na vědomí a doporučuje zastupitelstvu města vzít tuto informaci 
na vědomí s tím, že bude podle § 134 zákona č. 40/1964 Sb. uzavřeno Souhlasné prohlášení ve smyslu 
vydržení části pozemku p.č. 1575/2 o výměře dle GP, který bude vyhotoven (cca 33 m2) v k.ú. Krásný 
Studenec, s ******

Cena:      
Návrh postupu: RM doporučila ZM vzít informace na vědomí



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
- majetkový nesoulad byl zjištěn při přípravě realizace akce spol. ČEZ Distribuce a.s., kdy spol. ČEZ zahájila 
jednání s OMH ve věci vydání vyjádření vlastníka dotčeného pozemku (p.č. 1575/2 k.ú. Krásný Studenec) 
- na základě těchto podkladů OMH vyzval vlastníky přilehlých nemovitostí a započal ve věci řízení 
majetkového narovnání dle skutečného stavu – viz níže jednotlivý popis situací pod usneseními RM 19 09 37 
31 - 33 
- pro úplnost OMH uvádí, že nedojde k záboru veřejné komunikace, požadované části pozemku jsou již 
dlouhodobě zaploceny a užívány jednotlivými vlastníky RD 
- s ohledem na dobu, po kterou byly části pozemku rodinami užívány a udržovány, došlo dle § 134 zákona č. 
40/1964 Sb. k jejich vydržení; 
- situace bude řešena smírnou cestou, tj. uzavřením Souhlasných prohlášení mezi statutárním městem Děčín 
a žadateli; 
- tato forma byla konzultována i s právníkem katastrálního úřadu, katastrální pracoviště Děčín s tím, že je 
nutné jako právní důvod uzavření Souhlasného prohlášení uvést § původního občanského zákoníku; 
- přestože se jedná o zaplocené části pozemku, vyžádal si OMH stanoviska jednotlivých odborů

Účel dle žádostí: vydržení pozemku – narovnání majetkového nesouladu 

Žadatelé: ******

 Závazky a pohledávky vůči městu: 0



Vyjádření:

OSC OŽP OKD OSU OR OMH          
A A A A A A          

Vysvětlivky:
OSC: nemá námitek k majetkoprávnímu vypořádání k částem p.č. 1575/2 k.ú. Krásný Studenec v těch 
mezích, ve kterých jsou doposud užívány jako předzahrádky jednotlivých rodinných domů. 

OŽP: nemá námitek k vyřešení majetkoprávních nesouladů na části p.č. 1575/2 v k.ú. Krásný Studenec. 

OKD: nemá námitek k převodu (prodeji) části pozemku p.č. 1575/2 k.ú. Krásný Studenec za účelem 
majetkoprávního narovnání vztahu pozemku pod stavbou oplocení. 

OR: nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. OSU: nemá námitek k prodeji části pozemku parc. č. 1575/2 v 
katastrálním území Krásný Studenec pod oplocením sousedních nemovitostí. Úřad územního plánování 
Magistrátu města Děčín, příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že pozemek p.č. 1575/2 k.ú. Krásný Studenec 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 souhlasí. 
Funkční využití 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 (přípustné a účelové), turistické trasy, odstavná parkoviště, MHD, všechny formy 
zeleně, nezbytná technická infrastruktura, garáže. 
Výjimečně přípustné: objekty zemědělské výroby (pásmo hygienické ochrany), rodinné farmy, nerušící výrobní 
aktivity a služby. 
Nepřípustné: ostatní rušící výrobní aktivity a služby. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1- 2 + podkroví intenzita zastavění v %: 15 
Poznámka: Pro informaci uvádí, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí pozemek p.č. 1575/2 k.ú. 
Krásný Studenec do plochy SV – plocha smíšená obytná vesnická.

OMH: doporučuje k majetkoprávnímu vypořádání k částem p.č. 1575/2 k.ú. Krásný Studenec v těch mezích, 
ve kterých jsou doposud užívány jako předzahrádky jednotlivých rodinných domů. 
Na základě žádosti spol. ČEZ Distribuce a.s., bylo geodetickou kanceláří provedeno vytyčení hranice 
pozemku p.č. 1575/2 k.ú. Krásný Studenec. Tímto bylo zjištěno, že úzký pruh pozemku p.č. 1575/2 k.ú. 
Krásný Studenec podél kamenných podezdívek stávajících oplocení rodinných domů, je součástí 
předzahrádek a zahrad žadatelů. Dle jejich sdělení již takto oplocené zahrady získali v 80. letech min. století. 
Místním šetřením – seznámení s výsledkem vytyčení – bylo zjištěno, že požadované části pozemku p.č. 
1575/2 jsou užívány a udržovány jako součást oplocených předzahrádek a zahrad k domům. Uzavřením 
Souhlasných prohlášení nedojde k zúžení místní komunikace. Bude narovnán stávající letitý majetkový 
nesoulad, k jehož zjištění došlo až při plánované akci spol. ČEZ Distribuce a.s. 

S ohledem na dobu, po kterou byly části pozemku jednotlivými vlastníky RD užívány a udržovány, a dále s 
ohledem na skutečnost, že byly tyto části pod oplocením již historicky a dále s ohledem na skutečnost, že 
výměra uvedených částí pozemku nedosahuje ani zdaleka 1/2 výměry ve vlastnictví žadatelů, došlo dle § 134 
zákona č. 40/1964 Sb. k jejich vydržení. Uzavřením Souhlasných prohlášení mezi statutárním městem Děčín 
a žadateli bude situace vyřešena smírnou cestou bez hrozby případných dalších nákladů. 

RM 19 09 37 31 - manž. Kocourovi - žádost o uzavření Souhlasného prohlášení ve věci vydržení části 
pozemku p.č. 1575/2 v k.ú. Krásný Studenec; - předmětná část pozemku je od r. 1977 užívána rodinou 
žadatele a udržována jako předzahrádka k rodinnému domu na p.č. 165 a jako součást oplocené zahrady na 
pozemku p.č. 339/2 vše v k.ú. Krásný Studenec v dobré víře, že je v jejich vlastnictví; 

RM 19 09 37 32 - paní Marta Tylová a Andrea Tylová - žádost o uzavření Souhlasného prohlášení ve věci 
vydržení části pozemku p.č. 1575/2 v k.ú. Krásný Studenec; - předmětná část pozemku je od r. 1973 užívána 



rodinou žadatelek a udržována jako součást oplocené zahrady na pozemku p.č. 339/6 vše v k.ú. Krásný 
Studenec v dobré víře, že je v jejich vlastnictví; 

RM 19 09 37 33 - pan Kolář - žádost o uzavření Souhlasného prohlášení ve věci vydržení části pozemku p.č. 
1575/2 v k.ú. Krásný Studenec; - předmětná část pozemku je minimálně od r. 1988 užívána rodinou žadatele 
a udržována jako jako předzahrádka k RD na pozemku p.č. 164 v k.ú. Krásný Studenec v dobré víře, že je v 
jejich vlastnictví;
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MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 27. 6. 2019 ZM 19 06 05 16

Název:
Pozemek p.č. 409/1 k.ú. Děčín-Staré Město – bezúplatný převod částí pozemku

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na převod částí pozemku pod místní komunikací v k.ú. Děčín-Staré 
Město a

schvaluje

nabytí částí pozemku p.č. 409/1 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k.ú. Děčín-Staré 
Město pod stavbou místní komunikace III. třídy zařazené v pasportu místních komunikací pod evidenčním 
označením 284c, 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 28. 5. 2019 návrh na převod částí pozemku pod místní 
komunikací v k.ú. Děčín-Staré Město a usnesením č. RM 19 10 37 16 doporučila zastupitelstvu města schválit 
nabytí částí pozemku p.č. 409/1 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k.ú. Děčín-Staré 
Město pod stavbou místní komunikace III. třídy zařazené v pasportu místních komunikací pod evidenčním 
označením 284c, bezúplatným převodem od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do majetku města.

Cena: 0,00
Návrh postupu: Rada města doporučila schválit nabytí pozemku



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 

- nabídka ÚZSVM na bezúplatný převod částí pozemku p.č. 409/1 pod stavbou místní komunikace v k.ú. 
Děčín-Staré Město;

- na částech pozemku p.č. 409/1 k.ú. Děčín-Staré Město (v evidenci katastru nemovitostí veden jako ostatní 
plocha-manipulační plocha) se nachází stavba místní komunikace zařazená v pasportu místních komunikací 
pod evidenčním označením 284c;

- 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;

- dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích je nezbytné, aby vlastníkem pozemku pod stavbu 
místní komunikace bylo město, jedná se o vypořádání majetkoprávního nesouladu – stavba na cizím 
pozemku.

Na částech pozemku p.č. 409/1 k.ú. Děčín-Staré Město je umístěna stavba místní komunikace zařazená v 
pasportu místních komunikací pod evidenčním označením 284c - ul. Růžová. 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 částí pozemku v orgánech města bude vyhotoven geometrický 
plán, který je nezbytný pro následný schvalovací proces ze strany vlastníka pozemku.
Po předložení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi ČR – ÚZSVM a 
statutárním městem Děčín bude tato předložena ke schválení v orgánech města tak, aby mohlo dojít k 
ukončení řízení a převedení pozemku pod komunikací 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.
S ohledem na termín stanovený ze strany ÚZSVM pro vyjádření k bezúplatnému převodu částí pozemku do 
majetku města (24.5.2019) a s ohledem na skutečnost, že se jedná o pozemek pod stavbou komunikace 
realizované v rámci IPRM, byla žádost o převod částí pozemku ze strany OMH již odeslána s tím, že následně 
bude potvrzena usnesením zastupitelstva města tak, aby se předešlo případnému prodeji celého pozemku 
jinému vlastníku v rámci výběrového řízení.
K dotazu OMH na případný převod zbývající části pozemku p.č. 409/1 v k. ú. Děčín – Staré Město ÚZSVM 
sdělil, že tento pozemek podléhá schválení Ministerstvem životního prostředí a je zde obava, že tento převod 
by neprošel. MŽP již několikrát neschválilo bezúplatný převod pozemků s tím, že majetek musí být nejdříve 
realizován formou výběrového řízení a teprve v případě neúspěchu opakovaného vyhlášení výběrového 
řízení, může ÚZSVM zkusit pozemek bezúplatně převést.

Jedná se o nabytí částí pozemku p.č. 409/1 o výměře dle GP v k.ú. Děčín-Staré Město.

Cena: bezúplatný převod

Účel: pozemek pod místní komunikací – vypořádání majetkoprávního nesouladu

Vlastník pozemků: ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha

Vyjádření:
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Konané dne: 27. 6. 2019 ZM 19 06 05 17

Název:
Prodej pozemků p.č. 915/2 a st.p.č. 225 v k.ú. Krásný Studenec – záměr N

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Krásný Studenec a
nezveřejňuje

záměr města prodat pozemky p.č. 915/2 o výměře 4.516 m2 a st.p.č. 225 o výměře 45 m2 vše v k.ú. Krásný 
Studenec. 

Stanovisko RM:
RM dne 11.06.2019 usnesením č. RM 19 11 37 02 přijala variantu č.1, tj. nedoporučila zastupitelstvu města 
zveřejnit záměr města prodat pozemky p.č. 915/2 o výměře 4.516 m2 a st.p.č. 225 o výměře 45 m2 vše v k.ú. 
Krásný Studenec.

Současně RM projednala variantu č. 2, tj. doporučení zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat 
pozemky p.č. 915/2 o výměře 4.516 m2 a st.p.č. 225 o výměře 45 m2 vše v k.ú. Krásný Studenec. 

Cena:      
Návrh postupu: RM nedoporučila zveřejnit záměr města prodat

Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
- RM usnesením č. RM 16 03 37 06 ze dne 02.02.2016 schválila pronájem pozemků p.č. 915/2 o výměře 
4.516 m2 a st.p.č. 225 o výměře 45 m2, v k.ú. Krásný Studenec, pro ARTCZECH.COM o.s., se sídlem 
Zámecká 1097/7, Děčín I, za účelem provozování dětského lesního klubu pro děti předškolního věku se 
speciálním zaměřením na soužití s přírodou, za cenu 5.058, Kč/rok, na dobu neurčitou 
- V souladu s usnesením RM byla uzavřena nájemní smlouva s platností od 01.06.2016 
- S ohledem na tento záměr sdružení zakoupilo od Mysliveckého spolku Stráž Děčín objekt chatky, stojící na 
st.p.č. 225 k.ú. Krásný Studenec (pozemek ve vlastnictví města Děčín) 
- V roce 2017 RM a ZM projednala žádost spol. Artczech.com o.s., Zámecká 7/1097, Děčín I, zast. předsedou 
Dmitrijem Pljonkinem a členem Mgr. Janem Šmídem o prodej pronajatých pozemků p.č. 915/1 a st.p.č. 225 
k.ú. Krásný Studenec a současně i o prodej sousedního pozemku p.č. 915/2 k.ú. Krásný Studenec 
- ZM usnesením č. ZM 17 07 07 12 ze dne 21.09.2017 záměr města prodat pozemky nezveřejnilo 
- Pozemky jsou v současné době využity tímto občanským sdružením jako lesní klub 
- V roce 2018 OMH obdržel žádost pana Dmitrije Pljonkina o prodej pozemku st.p.č. 225 pod stavbou chatky, 
kterou by využil pro stálé bydlení a pozemku p.č. 915/2 na zahradu k této stavbě vše v k.ú. Krásný Studenec 
- ZM usnesením č. ZM 18 09 07 10 ze dne 13.12.2018 nezveřejnilo záměr města prodat pozemky p.č. 915/2 o 
výměře 4.516 m2 a st.p.č. 225 o výměře 45 m2 vše v k.ú. Krásný Studenec.

- Nyní OMH obdržel opětovně žádost o prodej pozemků st.p.č. 225 pod stavbou chatky p.č. 915/2 na zahradu 
k této stavbě, vše v k.ú. Krásný Studenec 

- V případě, že by ZM zveřejnilo záměr města pozemky prodat, OMH obešle se žádostí o vyjádření nájemce 
pozemků - ARTCZECH.COM o.s., se sídlem Zámecká 1097/7, Děčín I



Vyjádření:

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

Vysvětlivky:
OSC - nadále trvá na svých nesouhlasných stanoviscích k pronájmu a prodeji uvedených pozemků ze dne 
16.06.2017 a 30.10.2015 - viz dále text: odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, jako příslušný 
silniční správní úřad se v roce 2015 vyjadřoval k žádosti o pronájem výše uvedených pozemkových parcel za 
účelem pořádání kulturních a společenských akcí a centrum pro děti – lesní školka s nedoporučujícím 
stanoviskem s ohledem na dopravní obslužnost uvedené lokality. K prodeji p.p.č. 915/2 a st.p.č. 225 k.ú. 
Krásný Studenec za účelem stálého bydlení zastává silniční správní úřad neměnné stanovisko. Lokalita není 
dopravně dostupná pro osobní ani nákladní dopravu. stanovisko z roku 2015: k žádosti o pronájem, popřípadě 
prodej výše uvedených pozemkových parcel za účelem pořádání kulturních a společenských akcí a centrum 
pro děti – lesní školka sděluje následující: S ohledem na předmět činnosti doporučujeme prověřit dopravní 
obslužnost uvedené lokality. Bez zpracování studie dopravní obslužnosti a napojitelnosti p.p.č. 915/1, 915/2 a 
st.p.č. 225 k.ú. Krásný Studenec k místním komunikacím v k.ú. Krásný Studenec nelze vydat souhlasné 
stanovisko. 

OŽP: nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji st.p.č. 225 v k.ú. Krásný Studenec pod stavbou ve 
vlastnictví žadatele. S prodejem p.p.č. 915/2 v k.ú. Krásný Studenec nesouhlasí, jelikož předmětný pozemek 
se nachází v evropsky významné lokalitě Bohyňská lada, Chmelník a Lotharův vrch. 

OSU: nedoporučuje k prodeji pozemky st.p.č. 225, parc. č. 915/2 v katastrálním území Krásný Studenec, 
neboť se jedná o chráněné území. Pozemky p.č. 915/2 a st.p.č. 225 jsou dle platného Územního plánu města 
Děčín součástí zóny CHÚ – zóna chráněných území. Vzhledem ke skutečnosti, že se pozemky nachází v 
zóně CHÚ, kde je jakákoliv výstavba a změna užívání na bydlení nepřípustná, s prodejem pozemků 
nesouhlasíme. 
Funkční využití zóny CHÚ dle čl. 8 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín: 
Přípustné: přírodní fenomény s vyhlášenými regulativy využití a ochrany dle zákonných ustanovení, v 
podstatě bez dalšího možného funkčního využití, nezbytné opravy a rekonstrukce stávajících děl nebo 
zařízení, Výjimečně přípustné: naučné stezky, turistické trasy 
Nepřípustné: všechny formy výrobních aktivit, volná těžba na lesním půdním fondu a strukturní zeleně, 
regulace vodního toku, výstavba všech forem. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 0 intenzita zastavění pozemku v %: 0. 
Poznámka: Pro informaci uvádí, že rozpracovaný Návrh Územního plánu Děčín řadí tyto pozemky do plochy 
NZ.2 – plocha zemědělská /trvalý travní porost. 

OR: nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OMH: s ohledem na opakované projednávání záležitosti, kdy ZM v roce 2017 a 2018 nezveřejnilo záměr 
města pozemky prodat, nedoporučuje ani tentokrát záměr města pozemky proda, ta to s ohledem na 
stanovisko OŽP. 

OKD: upozorňuje, že pozemky jsou napojeny na síť místních komunikací přes pozemky jiného vlastníka. Žádá 
předložit řešení dopravního napojení pozemků. Odbor komunikací a dopravy nedoporučuje prodej pozemku 
p.č. 915/2 a st. p.č. 225 k.ú. Krásný Studenec. 

Nájemní smlouva: 1x na pozemky p.č. 915/2 a st.p. 225 k.ú. Krásný Studenec za účelem provozování 
dětského lesního klubu pro děti předškolního věku se speciálním zaměřením na soužití s přírodou, za cenu 
5.058, Kč/rok, na dobu neurčitou – ARTCZECH.COM o.s., se sídlem Zámecká 1097/7, Děčín I 

Návrh ceny za prodej – výměra pozemků – 45 m2 + 4.516 m2 = 4.561 m2 
dle Zásad: 
II. pásmo – 1000,00 Kč/m2 x koef. 0,6 (bydlení) = 600,00 Kč/m2 x výměra 45 m2 = 27.000,00 Kč/m2, 
II. pásmo – 1000,00 Kč/m2 x koef. 0,2 (louka - předmětný pozemek se nachází v evropsky významné lokalitě 
Bohyňská lada, Chmelník a Lotharův vrch, nelze na něm provádět žádnou činnost) = 200,00 Kč/m2 x výměra 
4.516 m2 = 903.200,00 Kč, celková kupní cena = 930.200,00 Kč 



OMH pro úplnost uvádí, že stavba na pozemku st.p.č. 225 k.ú. krásný Studenec je ve vlastnictví spolku 
ARTCZECH.COM o.s., se sídlem Zámecká 1097/7, Děčín I, jehož je p. Pljonkin členem. 

Žadatel není v evidenci dlužníků města – Dmitrij Pljonkin, Zámecká 1097/7, Děčín I
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MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne:          ZM 19 06 05 18

Název:
Nabytí pozemku p.č. 38/2 k.ú. Vilsnice - dědictví

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na nabytí pozemku v k.ú. Vilsnice po zůstaviteli a 
neschvaluje

nabytí pozemku p.č. 38/2 k.ú. Vilsnice po zůstaviteli panu ******.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 11.06.2019 a usnesením č. RM 19 11 37 16 nedoporučila zastupitelstvu města 
schválit nabytí pozemku p.č. 38/2 k.ú. Vilsnice.

Cena:      
Návrh postupu: RM nedoporučuje

Důvodová zpráva:
OMH obdržel dne 06.06.2019 prostřednictvím odboru sociálních věcí žádost notáře, zda statutární město 
souhlasí ve smyslu § 154 zák.č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních, se zastavením řízení o 
pozůstalosti a nabytím majetku nepatrné hodnoty po zůstaviteli. 

Jedná se o pozemek p.č. 38/2, zahrada, o výměře 868 m2 v k.ú. Vilsnice, který je zatížen zástavním právem 
exekutorským. Statutární město Děčín vypravilo zůstaviteli sociální pohřeb. 

OMH komunikoval s notářem a pokud by město souhlasilo s nabytím uvedené nemovitosti, znamenalo by to i 
nabytí všech závazků - zástavních práv a jejich následné vypořádání s jednotlivými exekutory. 

Dle výpisu z katastru nemovitostí se jedná o dlužnou částku v celkové výši 622.452,00 Kč včetně příslušenství 
a nákladů soudního řízení. 

Cena za případný prodej pozemku, pokud by byl majetkem města: II. pásmo 1000,00 Kč/m2 x 0,3 koef. 
(zahrada), tj. 300,- Kč/m2 celkem 260.400,- Kč + ostatní náklady. 

OMH nedoporučuje získat uvedený majetek do vlastnictví, a to s ohledem na nepoměr vynaložených nákladů 
a případného zisku.

Vyjádření:
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Konané dne:          ZM 19 06 05 19-20

Název:
Pozemek p.č. 2058 k.ú. Děčín, objekt čp. 470 Kamenická ul. - nabídka předkupního práva k objektu, prodej 
pozemku

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

ZM 19 06 05 19

Zastupitelstvo města projednalo nabídku na uplatnění předkupního práva k objektu čp. 470 Kamenická ul., 
Děčín II-Nové Město na pozemku p.č. 2058 k.ú. Děčín

neschvaluje

přijetí nabídky v souladu s předkupním právem dle §3056 odst.1 zák.č. 89/2012 Sb. v platném znění ve výši 
2.000.000,- Kč od stávajících vlastníků objektu manž. ******.

Návrh usnesení:

ZM 19 06 05 20

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku p.č. 2058 k.ú. Děčín a
schvaluje

prodej pozemku p.č. 2058 o výměře 261 m2 v k.ú. Děčín, panu ******, za cenu 156.600,00 Kč + ostatní 
náklady spojené s převodem.

Stanovisko RM:
Rada města svým usnesením č. RM 19 12 37 22 ze dne 25.06.2019 nedoporučila zastupitelstvu města 
schválit přijetí nabídky a usnesením č. RM 19 12 37 23 doporučila zastupitelstvu města chválit prodej 
pozemku dle var.1 návrhu na usnesení.
Dále rada města projednala var.2, tj. prodej částí pozemku p.č. 2058 o výměře 261 m2 v k.ú. Děčín (dle 
geometrického plánu, který bude vyhotoven), pozemek pod domem za cenu 600,- Kč/m2 a zbývající část 
pozemku jako zahrada za cenu 300,- Kč/m2 + ostatní náklady spojené s převodem, panu ******.

Cena: 156 600,00
Návrh postupu: RM nedoporučuje přijetí nabídky a doporučuje prodej pozemku



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
- manž. ****** odkoupili z majetku města dům čp. 470 Kamenická ul., Děčín II-Nové město na pozemku p.č. 
2058 k.ú. Děčín bez pozemku kupní smlouvou s právními účinky ke dni 4.1.1994; 
- pozemek p.č. 2058 k.ú. Děčín užívají na základě uzavřené nájemní smlouvy; 
- OMH obdržel dne 9.5.2019 nabídku uplatnění předkupního práva v souladu s § 3056 odst.1zák.č. 89/2012 
Sb., tj. vlastník pozemku má předkupní právo ke stavbě na pozemku, která je ve vlastnictví jiného vlastníka; 
- manželé uzavřeli smlouvu o budoucí smlouvě kupní na prodej uvedené nemovitosti čp. 470 za cenu ve výši 
2.000.000,00 Kč, za tuto cenu je nemovitost nabízena v souladu s předkupním právem statutárnímu městu; 
- současně obdržel OMH žádost budoucího kupujícího objektu o odprodej pozemku p.č. 2058 k.ú. Děčín tak, 
aby došlo ke sjednocení vlastnictví; 
- záměr města prodat pozemek byl již v minulosti zveřejněn na základě usnesení zastupitelstva města, 
vzhledem k časové prodlevě byl v souladu s tímto usnesením záměr města opětovně zveřejněn na ÚD a 
současně způsobem umožňující dálkový přístup. 

Nové skutečnosti: 
- rada města se touto problematikou zabývala na svém zasedání dne 11.06.2019 a projednání odložila s tím, 
že je nutné materiál doplnit o fotodokumentaci objektu a popis technického stavu domu s případnými náklady 
na jeho opravu; 
- jedná se o objekt se 6 bytovými jednotkami o velikostech 1+1, případně 2+1 velmi malých rozměrů, WC na 
chodbě, bez koupelen, v jednom bytě byla kdysi koupelna vytvořena na úkor zmenšení místnosti; 
- OMH kontaktoval i zástupce realitní kanceláře pro zjištění prodejnosti domu a tento sdělil, že stav objektu je 
před rekonstrukcí od střechy, přes změnu dispozice, rozvody, topení, fasáda atp. Spodní část Kamenické ul. 
není oblíbená lokalita, která by byla vyhledávaná pro klidné bydlení. Možnosti na úpravy jsou dle zástupce 2 – 
první je udělat obdobu jako u vedlejšího domu, tedy v prvním patře a podkroví mezonetový byt pro rodinu a 
např. kanceláře v přízemí, ideálně k vlastnímu podnikání, nebo druhá varianta udělat v domě 4 byty, 2 malé v 
přízemí a větší byt v 2.NP a větší byt v podkroví. Z poskytnutých podkladů a fotodokumentace odhuje cenu 
nemovitosti na 1,5-2 mil. Kč. 

RM záměr: RM 06 12 37 24 ze dne 30.05.2006 
ZM záměr: ZM 06 06 03 08 ze dne 15.06.2006 

OMH obdržel nabídku na uplatnění předkupního práva k nemovitosti čp. 470 Kamenická ul. Děčín-Nové 
Město, k.ú. Děčín za kupní cenu ve výši 2 mil. Kč, odpovídající částce uvedené ve smlouvě budoucí kupní na 
prodej nemovitosti, kterou manželé uzavřeli s žadatelem o odprodej pozemku. 

Žadatel o odprodej pozemku ve své žádosti uvádí, že pozemek je zastavěný objektem pouze ze své 1/3 a 
zbývající část cca 2/3 je zanedbaná (zarostlá a neudržovaná). Záměrem žadatele je celková rekonstrukce 
objektu a zkulturnění souvisejícího pozemku s tímto objektem. S ohledem na nemalé investiční náklady 
požádal budoucí kupující o prodej pozemku, který bude rozdělen geometrickým plánem na zastavěnou plochu 
a zahradu tak, aby ocenění pozemku bylo odpovídající stavu ve skutečnosti. 

Vyjádření nebylo vyžadováno, jedná se o pozemek pod stávajícím objektem. 

OMH vykonal v objektu místní šetření a zjistil, že objekt je ve velmi špatném technickém stavu, dispozice 
jednotlivých bytových jednotek neodpovídá dnešním standardům, nutná oprava střechy včetně krovů, podlah 
a stropů - v posledním patře je patrná plíseň od zatékání do objektu, všech instalací včetně vytápění, 
samozřejmostí je provední nových omítek, nutná je výměna venkovního schodiště do dvora včetně úpravy 
pozemku. Dle odborného odhadu by cena opravy představovala cca 4,5 mil. Kč. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem by mohly v domě vzniknout 4 bytové jednotky o ploše cca 200 m2. 
Při současných cenách za pornájem bytu, tj. 60,- Kč/m2/měsíc by zisk z nájemného byl cca 12000,- Kč/měsíc, 
tj. 144000,- Kč/rok, což při výše uvedených nákladech na pořízení domu a rekontrukci představuje návratnost 
cca 45 let. 

OMH doporučuje nevyužít nabídku pro výkup objektu čp. 470, a to s ohledem na další finanční výdaje při 
rekonstrukci objektu a jeho následné údržbě. Doporučuje prodat pozemek, aby mohlo dojít ke sjednocení 
vlastnictví v souladu s obč.zákoníkem. 



Nájemní smlouva k pozemku: 1 x vlastník objektu - výkon vlastnických práv 

Účel prodeje: pozemek pod domem a zahrada, zázemí k domu 

Cena: 
- var.1 - dle „zásad“ II.pásmo 1000,- Kč/m2 x koef. 0,6 (bydlení), tj. 600,- Kč/m2 + ostatní náklady, celkem 
156.600,00 Kč 
- var.2 - dle „zásad“ II.pásmo 1000,- Kč/m2 x koef. 0,6 (bydlení), tj. 600,- Kč/m2 (zastavěná plocha cca 85 m2) 
+ 1000,- Kč/m2 x koef. 0,3 (zahrada), tj. 300,- Kč/m2 (zahrada, zázemí cca 176 m2), celkem 103.800,00 Kč

Pohledávky a závazky: žadatelé nejsou v evidenci dlužníků města

Vyjádření:

Příloha: 2058_maj_popis.pdf Komentář:          

Příloha: cp470_nabidka_an.pdf Komentář:          

Příloha: 2058_zadost_an.pdf Komentář:          

Příloha: foto1.pdf Komentář:          

Příloha: foto2.pdf Komentář:          

Příloha: foto3.pdf Komentář:          

Příloha: foto4.pdf Komentář:          

Příloha: foto5.pdf Komentář:          

Příloha: foto6.pdf Komentář:          

Příloha: foto7.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Ilona Šeneklová OMH 26.6.2019 08:31 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 26.6.2019 08:56 podepsáno

typ zobrazení anonymně
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