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Název:
Osobní lodní doprava – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, Smlouva o dopravě

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo žádost Labské plavební společnosti, s.r.o., IČ: 27346471, se sídlem 
Kamenická 692/199, 405 02 Děčín 2, o poskytnutí dotace a

schvaluje

1. poskytnutí dotace maximálně do výše 400.000,00 Kč společnosti Labská plavební společnost, s.r.o., IČ: 
27346471, se sídlem Kamenická 692/199, 405 02 Děčín 2,
2. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a Smlouvy o dopravě (provozování osobní lodní 
dopravy). 

Stanovisko RM:
Rada města dne 4.2.2020 projednala žádost Labské plavební společnosti o poskytnutí dotace a doporučila 
zastupitelstvu města přijmout usnesení dle předloženého návrhu - usnesení č. RM 20 03 31 03.

Cena: 400 000,00
Návrh postupu: RM doporučuje schválit poskytnutí dotace a uzavření Veřejnoprávní smlouvy a Smlouvy 

o dopravě. 



Důvodová zpráva:
Společnost Labská plavební, s.r.o., žádá o poskytnutí dotace ve výši 400.000,00 Kč na provoz lodní dopravy 
na sezónu 2020, období od 1.5. do 31.10. 2020 (Příloha č.1). 

Osobní lodní doprava tvoří důležitou součást nabídky služeb cestovního ruchu v Děčíně, proto statutární 
město Děčín každoročně přispívá na zajištění provozu výletní lodi na trase Děčín – Hřensko a zpět. Dotace 
bude poskytnuta na období 100 dní provozu lodi. Výše dotace činí 4 000 Kč za 1 plavební den, provoz lodi je 
stanoven dle jízdního řádu, který je přílohou smlouvy. Poslední dva roky společnost nevyčerpala schválenou 
částku z důvodu omezených plavebních podmínek.

Pro informací uvádíme přehled schválených dotací za posledních 5 let a čerpání peněz:
2015 schválená dotace 400.000,00 Kč čerpáno 380.000,00 Kč
2016 schválená dotace 400.000,00 Kč čerpáno 400.000,00 Kč 
2017schválená dotace 400.000,00 Kččerpáno 400.000,00 Kč
2018 schválená dotace 400.000,00 Kč čerpáno 220.000,00 Kč 
2019schválená dotace 400.000,00 Kččerpáno 234.000,00 Kč 

Součástí Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace jsou také povinnosti příjemce dotace:
1. Příjemce dotace se zavazuje, že pro potřeby poskytovatele dotace provede bezplatně dva přepravní výkony 
za účelem prezentace města, marketingových akcí, VIP návštěv či jízd pro seniory. Minimálně se bude jednat 
o jeden přepravní výkon v kalendářním roce s kapacitou 180 cestujících, na plavební dráze mezi obcemi 
Děčín – Hřensko a zpět.
2. Příjemce dotace se zavazuje umístit na informační tabule, do propagačních materiálů společnosti týkajících 
se trasy, na kterou je poskytnuta dotace, na webové stránky www.labskaplavebni.cz a do PR článků informaci 
o poskytování dotace statutárním městem Děčín na provozování lodní dopravy na trase Děčín – Hřensko – 
Děčín, a to včetně znaku města. 
3.Příjemce dotace se zavazuje umístit do hlavního tiskového materiálu („Plavby po Labi 2020“) následující 
sdělení: Lodní linka Děčín – Hřensko je provozována s přispěním statuárního města Děčín, včetně znaku 
města. 
4. Příjemce dotace se zavazuje umístit na plavidlech používaných k přepravním výkonům – lodích Poseidon a 
Orion, znaky statutárního města Děčín, a to vždy na každé lodi dva znaky. 
5.Příjemce dotace se zavazuje: 
- aktivně propagovat město Děčín a jeho turistické cíle - zajistit na webových stránkách 
www.labskaplavebni.cz a sociálních sítích odkazy na turistický portál www.idecin.cz a v sekci tipy na výlet 
umístit informace o významných turistických cílech (např. ZOO Děčín, Zámku Děčín, Aquaparku, via ferratě, 
cyklostezkách apod.) 
- nabízet při své činnosti nebo prezentaci propagační materiály města

Přílohou Veřejnoprávní smlouvy je také ceník 2020 a jízdní řád lodi na rok 2020. Ceník je přílohou 
materiálu, jízdní řád se v současné době dokončuje a bude zastupitelům k dispozici nejpozději na 
zasedání dne 20.2. 2020.

Dotace bude poskytnuta v režimu podpory malého rozsahu (de minimis), jak je uvedeno v nařízení Komise 
(EU) čís. 1407/2013 ze dne 18.12.2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování unie na podporu de 
minimis, zveřejněném v Ústředním věstníku evropské unie, L 352, 24.12.2013, s.1. Poskytovatel může 
poskytnout příjemci podporu za podmínky, že výše této podpory spolu s ostatními podporami, které mají 
charakter de minimis a které příjemce obdržel za dobu předchozích tří let, nepřekročí výši 200 000 EUR. Od 
01.01.2007 lze použít toto nařízení i na odvětví dopravy, s výjimkou podpory nabývání vozidel pro silniční 
nákladní dopravu podnikům, provozujícím tento druh dopravy pro cizí potřebu. Pro odvětví silniční dopravy je 
maximální částka podpory stanovena na 100 000 EUR. Skutečnost, že se v tomto případě jedná o veřejnou 
podporu, je zohledněna ve smlouvě o dotaci, která je přílohou tohoto materiálu. Žadatel o dotaci byl o věci 
informován. Jízdní řád ba ceník bude předložen k materiálu do ZM.

Vyjádření Městského turistického centra k podpoře osobní lodní dopravy:
Osobní lodní doprava je významnou součástí turistického ruchu v Děčíně. Provoz výletní lodi je velmi žádanou 
atrakcí tuzemských i zahraničních návštěvníků. Pokud společnost dodrží pravidla o včasném informování o 
aktuálním provozu a umístí propagační materiály na svá plavidla, doporučujeme poskytnutí dotace schválit. 



Vyjádření:

Příloha: Zadost_2020.pdf Komentář:          

Příloha: Smlouva_lod_dotace_202
0_final.pdf Komentář:          

Příloha: Cenik2020.pdf Komentář:          

Příloha: Smlouva_lod_doprava_20
20_final.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Petr Hodboď OPO 11.2.2020 13:31 podepsáno

Předkladatel: Ing. Vladislav Raška 11.2.2020 13:55 podepsáno
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Došlo:
Č.J.:

Č.dop.:
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Druh:

1 Příloh: 0
písemněstatutární město Děčín

Ing. Jiří Anděl, CSc. náměstek primátora
Na vědomí Ing,Martin Weiss

> MDC50433924

Mírové nám. 1175/5 
405 02 Děčín IV.

V Děčíně dne 6.1.2020

Žadatel:
Labská plavební společnost, s.r.o.
Sídlo: Karla Čapka 211/1 

405 02 Děčín I,
IČ: 273 46 471 
DIČ: CZ273 46 471
Zastoupený : Ing.Martinem Komrskou, jednatelem společnosti 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.,číslo účtu 222734528/0300 
Zapsaný : Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl č, vložka 25398

Společník : Milan Helvig, nar.25.9.1970,býtem Karla Čapka 1215/5, 405 02 Děčín

Společník : Artes Děčín, s.r.o,,IČ 25411489, sídlo Karla Čapka 211/1, 405 02 Děčín I.

v

Žádost o dotaci na provozování osobní lodní dopravy v Děčíně 
pro sezónu 2020

Věc:

dovolujeme si Vás touto cestou požádat o poskytnutí dotace ve výši 400.000,- Kč na provoz 

plavidla na trase mezi Děčínem a Hřenskem v období od 1.5.2020 do 31.10.2020, kde budou podle 

plavebních podmínek nasazována plavidla : Poseidon DC,Bohemia DC,Orion.

Výše uvedená dotace bude použita na úhradu povozních nákladů - nákup pohonných hmot, 

mzdové náklady posádky lodi, spotřebované energie a městem Děčín odsouhlasené marketingové 

aktivity.

Financování této linky je zajišťováno zvláštních zdrojů společnosti LPS s.r.o.,které 

nepostačují na provoz celého období ( od 1.5.2020 do 31.10.2020).

Děkujeme za projevenou důvěru a těšíme se na další spolupráci v nadcházející sezóně.

Labská plavební společnost, s.r.o.
Karla Čapka 211/1 

405 02 Děčín I. 
DIČ: CZ27346471

S pozdravem

IČ: 27346471 
rn..: +420 777 037 379

Ing. Martin Komrska 
jednatel společnosti 
Labská plavební společnost, s.r.o.



Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 
 
I. 

Subjekty smlouvy 

1. Statutární město Děčín, IČ: 00261238, Mírové nám. 1175/5, 405 02 Děčín IV, 
č.ú.921402389/0800, vedený u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín, dále jen jako poskytovatel 
dotace. 
Jednající: Jaroslav Hrouda, primátor 

 
2. Labská plavební společnost, s.r.o., IČ: 27346471, se sídlem Kamenická 692/199, 405 02, 

Děčín 2, obchodní společnost je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 
C 25398, č.ú.222734528/0300, dále jen jako příjemce dotace. 
Jednající: Ing. Martin Komrska 

 
II. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Děčín, kapitola 31  
v souladu s ustanovením § 85/c zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění novel, a 
ust. § 9 odst. (1) písm. h) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
ve znění novel, na základě Žádosti o poskytnutí dotace ze dne 7. 1. 2020, která je nedílnou 
součástí této smlouvy, a to na období 100 dní provozu lodi v sezóně 2020 (1.5. – 31.10.2020) dle 
jízdního řádu a ceníku (Příloha č. 1), v souladu se Smlouvou o dopravě ze dne ……….. 

2. Příjemce dotace prohlašuje, že je právnickou osobou, která má oprávnění provozovat osobní 
dopravu na plavební dráze mezi obcemi Děčín – Hřensko a zpět, dále jen „přepravní výkony“. 

 
III. 

Dispozice s dotací 

1. Poskytnutí dotace bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Děčín č. ZM ……….ze dne 
………….. 

1. Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout příjemci účelovou dotaci v maximální celkové výši 
400 000 Kč, tj. 4.000,00 Kč/plavební den (slovy čtyři tisíce Kč/den provozu) na období 100 
provozních dní lodi v sezóně 2020. Výše dotace však nepřekročí souhrnnou výši dotace 
tj. 400.000,00 Kč. Počet dotovaných jízd v období stanoveném Smlouvou o dopravě ze dne 
………….. je stanoven dle jízdního řádu a ceníku (Příloha č. 1). 

2. Dotace je splatná ve splátkách vždy na základě měsíčního vyúčtování uskutečněných jízd, které 
musí být příjemcem dotace předloženo nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. Splatnost 
splátek je 10 dnů od schválení vyúčtování poskytovatelem dotace. 

3. Dotace je určena výlučně k úhradě provozních nákladů souvisejících s provozem lodi dle čl. II., 
odst. 2. této smlouvy, a to pouze na úhradu nákupu pohonných hmot, spotřebované energie, 
mzdových nákladů posádky lodi a městem Děčín odsouhlasené marketingové aktivity. Návrh 
marketingové aktivity musí obsahovat podrobný popis aktivity včetně ceny. Návrh 
marketingových aktivit je příjemce dotace povinen předložit v písemné formě do sídla 
poskytovatele dotace k rukám Markéty Lakomé, e-mailem marketa.lakoma@mmdecin.cz. 
Poskytovatel dotace uvědomí příjemce dotace písemnou formou, zda marketingovou aktivitu 
schválil či nikoliv nejpozději do 15 dnů od předložení návrhu. Nečinnost poskytovatele dotace po 
dobu 15 dnů není schválením marketingové aktivity. 

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uvedená dotace není určena na úhradu nákladů oprav 
lodí. Tyto náklady nese příjemce dotace ze svého. 

5. Podmínkou poskytnutí dotační částky 4 000,- Kč za plavební den je splnění povinnosti příjemce 
dotace uvedené v čl. III. odst. 8 Smlouvy o dopravě ze dne …….,. uzavřené mezi poskytovatelem 
dotace a příjemcem dotace. To znamená v případě, že loď nevyplouvá, odeslat tuto informaci 
nejpozději v 8,30 hodin, na e-mailovou adresu info@idecin.cz. 

6. Dotace bude poskytnuta bezhotovostně na bankovní účet určený příjemcem dotace dle 
podmínek stanovených touto smlouvou. 

mailto:marketa.lakoma@mmdecin.cz
mailto:info@idecin.cz


7. Doba pro dosažení účelu poskytnutí dotace je stanovena na 1.5. – 31.10.2020. Příjemce dotace 
je povinen ve lhůtě do 30. 11. 2020 předložit v sídle poskytovatele dotace písemné vyúčtování 
dotace s doklady prokazujícími způsob použití dotace (např. smlouvy o dodávce energií, nákupu 
pohonných hmot, příp. faktury, příjmové pokladní doklady apod.) a souhrnnou zprávu o 
provozování dopravy včetně informace o počtu přepravených osob. 

8. Pokud příjemce dotace tuto povinnost nesplní, je poskytovatel dotace oprávněn od této smlouvy 
odstoupit, příjemce dotace je pak povinen vrátit celou poskytnutou dotaci ve lhůtě do pěti dnů ode 
dne odstoupení od smlouvy.  

9. Poskytovatel dotace je rovněž oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že příjemce dotace 
nedodrží sjednaný ceník jízdného, který je přílohou Smlouvy o dopravě, vyjma plánovaných 
soukromých a podnikových akcí, které budou účtovány konkrétně dle dohodnutých podmínek 
mimo jízdní řád. 

10. Smluvní strany se dohodly, s přihlédnutím k zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že tato smlouva bude poskytovatelem 
dotace zveřejněna.  

11. Příjemce dotace je v případě zrušení právnické osoby s likvidací povinen předložit poskytovateli 
vyúčtování dotace a nevyčerpané finanční prostředky ke dni zrušení právnické osoby s likvidací 
vrátit na č. ú. 921402389/0800 ved. u České spořitelny, a.s., pobočka Děčín. V případě přeměny 
právnické osoby je příjemce dotace povinen informovat poskytovatele dotace písemnou formou 
do pěti dnů o tom, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy. 

 
IV. 

Zvláštní přepravní výkon a publicita města 

1. Příjemce dotace se zavazuje, že pro potřeby poskytovatele dotace provede bezplatně dva 
přepravní výkony za účelem prezentace města, marketingových akcí, VIP návštěv či jízd pro 
seniory. Minimálně se bude jednat o jeden přepravní výkon v kalendářním roce s kapacitou 180 
cestujících, na plavební dráze mezi obcemi Děčín – Hřensko a zpět. 

2. Příjemce dotace se zavazuje umístit na informační tabule, do propagačních materiálů společnosti 
týkajících se trasy, na kterou je poskytnuta dotace, na webové stránky www.labskaplavebni.cz a 
do PR článků informaci o poskytování dotace statutárním městem Děčín na provozování lodní 
dopravy na trase Děčín – Hřensko – Děčín, a to včetně znaku města. 

3. Příjemce dotace se zavazuje umístit do hlavního tiskového materiálu („Plavby po Labi 2020“) 
následující sdělení: Lodní linka Děčín – Hřensko je provozována s přispěním statuárního města 
Děčín, včetně znaku města.  

4. Příjemce dotace se zavazuje umístit na plavidlech používaných k přepravním výkonům – lodích 
Poseidon a Orion, znaky statutárního města Děčín, a to vždy na každé lodi dva znaky. 

5. Příjemce dotace se zavazuje: 

- aktivně propagovat město Děčín a jeho turistické cíle 
- zajistit na webových stránkách www.labskaplavebni.cz a sociálních sítích odkazy na 

turistický portál www.idecin.cz a v sekci tipy na výlet umístit informace o významných 
turistických cílech (např. ZOO Děčín, Zámku Děčín, Aquaparku, via ferratě, cyklostezkách 
apod.) 

 - nabízet při své činnosti nebo prezentaci propagační materiály města 
 
6. Nesplnění bodů uvedených v čl. IV. pod body 1.-5. bude považováno za nesplnění podmínek 

udělení dotace a bude sankcionováno krácením dotace až do výše 4000,-Kč za plavební den až 
do doby prokazatelného zjednání nápravy. 

7. Příjemce dotace se zavazuje ve lhůtě, která je v čl. III odst. 7 této smlouvy stanovena pro 
předložení písemného vyúčtování dotace, společně s předložením tohoto vyúčtování, předložit 
výstupy, které prokazují dodržení povinností stanovených v odst. 2-5 tohoto článku smlouvy. 
Těmito výstupy mohou být zejména: fotografie, printscreeny webových stránek, letáčky. 



 

V. 
Ostatní a závěrečná ustanovení 

1. Příjemce dotace tímto bere na vědomí upozornění, že poskytnutá dotace je podporou charakteru 
de minimis, v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití 
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, zveřejněném v 
Úředním věstníku Evropské unie, L 352, 24. 12. 2013, s. 1.“ 

2. Příjemce podpory souhlasí se zpracováním osobních údajů obsažených v Čestném prohlášení k 
podpoře malého rozsahu (de minimis) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, ve znění platných právních předpisů, za účelem evidence podpor malého rozsahu v 
souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o 
změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění platných právních předpisů. Tento souhlas 
uděluji správci a zpracovateli pro všechny údaje obsažené v Čestném prohlášení, a to po celou 
dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. 

3. Příjemce podpory si je vědom svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů. Všechny uvedené údaje v něm uvedené jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány 
dobrovolně. 

4. Příjemce dotace se zavazuje, budou-li náklady na přepravní výkony nižší než poskytnutá dotace, 
vrátit poskytovateli dotace rozdíl ve lhůtě do deseti dnů. Tato lhůta počíná plynout dnem 
30.11.2020. 

5. Příjemce dotace je povinen předložit písemný měsíční přehled o provedených přepravních 
výkonech za období stanovené Smlouvou o dopravě ze dne ………… vždy do 15. kalendářního 
dne následujícího měsíce. 

6. V případě prodlení s vrácením dotace nebo její části, vzniká poskytovateli nárok na penále 
stanovené podle rozpočtových pravidel (zák. čís. 250/2000 Sb., o pravidlech územních rozpočtů). 

7. V případě, že se cena za pohonné hmoty, užívané pro přepravní výkony v období od uzavření 
této smlouvy, zvýší o 10 % či více, je příjemce dotace oprávněn zvýšit cenu jízdného maximálně 
o 10 %. Příjemce dotace je povinen zvýšení jízdného písemně oznámit poskytovali dotace, a to 
neprodleně po změně ceny jízdného a doložit příslušnými doklady. Zvýšení ceny jízdného v době 
pro dosažení účelu poskytnutí dotace je možné pouze jednou. 

8. Příjemce dotace, dle dispozice poskytovatele dotace, zajistí instalaci informační tabule s 
označením firmy dopravce a jízdním řádem lodi, která bude umístěna na Smetanově nábřeží 
(kotviště lodi) a na nástupišti ve Hřensku. 

9. Smlouva o poskytnutí dotace byla vypracována ve třech výtiscích, dva výtisky obdrží poskytovatel 
dotace, jeden výtisk obdrží příjemce dotace.  

10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich smluvní vůli a na důkaz toho 
podepisují. 

 
V Děčíně dne  
 
 
Jaroslav Hrouda                                                                                   Ing.   Martin Komrska 
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Cena plavby: Děčín – Hřensko a zpět 1.5. - 31.10.2020
Děčín – Hřensko 120,00 Kč
Hřensko – Děčín 140,00 Kč
Děčín – Hřensko zpáteční 200,00 Kč
Děti do 10 let – jednosměrně 90,00 Kč
Kočárek 20,00 Kč
Pes, jízdní kolo 80,00 Kč

Labská plavební společnost s.r.o., Karla Čapka 1, 405 02 Děčín
IČO: 27346471, DIČ: CZ27346471, www.labskaplavebni.cz



SMLOUVA O DOPRAVĚ 
(provozování osobní lodní dopravy) 

 
 
I. 

Subjekty smlouvy 
 

1. Statutární město Děčín, IČ: 00261238, Mírové nám. 1175/5, 405 02 Děčín IV, 
č.ú.921402389/0800, vedený u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín, dále jen jako poskytovatel 
dotace. 
Jednající: Jaroslav Hrouda, primátor 

 
2. Labská plavební společnost, s.r.o., IČ: 27346471, se sídlem Kamenická 692/199, 405 02, 

Děčín 2, obchodní společnost je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 
C 25398, č.ú.222734528/0300, dále jen jako příjemce dotace nebo dopravce. 
Jednající: Ing. Martin Komrska 

 
II. 

Předmět smlouvy 
 

1. Dopravce se na základě této smlouvy zavazuje provozovat osobní lodní dopravu na plavební 
trase Děčín – Hřensko a zpět osobními motorovými plavidly v období 100 dní provozu lodi (od 
1.5. do 31.10.2020), dále jen doprava, dle jízdního řádu, který je nedílnou součástí této smlouvy. 

 
2. S odkazem na ust. odst. 1. tohoto článku, je dopravce oprávněn bezplatně užívat přístavní 

můstek na Smetanově nábřeží – přístavní můstek „Děčín“ č. 200865 a v Dolním Žlebu – přístavní 
můstek „Dolní Žleb“ č. 201083 a spolu s nimi části pozemků sloužící k nástupu a výstupu 
přepravovaných osob a členů lodní posádky k vyvázanému plavidlu. Bezplatně užívat 50 m délky 
nábřežní hrany a k ní přiléhající lodní polohu sloužící k vyvázání přístavních můstků a plavidla. 

 
 

III. 
Povinnosti dopravce 

 
1. Dopravce je povinen provozovat dopravu podle čl. II této smlouvy v souladu s Veřejnoprávní 

smlouvou o poskytnutí dotace ze dne…...2020 (dále jen Veřejnoprávní smlouva) za podmínky, 
že: 
a. najednou bude přepravovat alespoň 10 platících cestujících a zároveň, 
b. výška vodního stavu Labe bude alespoň 160 cm – měřeno na vodočtu stanice Ústí nad 

Labem. 
 

2. Prodávat jízdenky prostřednictvím rezervačního portálu Vstupenka Děčín 
www.vstupenkadecin.cz nebo na pokladně lodi. 

 
3. Dopravce je povinen předložit měsíční vyúčtování uskutečněných jízd v souladu s Veřejnoprávní 

smlouvou uzavřenou s poskytovatelem dotace dne….. 
 
4. Informovat o změnách provozní doby nebo jízdního řádu turistická informační centra a cestující 

neprodleně, prostřednictvím webových stránek společnosti, na nástupištích v Děčíně a ve 
Hřensku, na e-mailovou adresu info@idecin.cz. 

 
5. Informovat turistická informační centra a cestující o tom, že se plavba neuskuteční a vyvěsit tuto 

informaci v okamžiku zjištění na nástupištích v Děčíně a ve Hřensku, včetně informace o 
možnostech vrácení zakoupené jízdenky a uhrazeného jízdného. 

 
6. Pokud se jízda neuskuteční, vrátit cestujícím, kteří si zakoupili jízdenku prostřednictvím 

rezervačního portálu Vstupenka Děčín (www.vstupenkadecin.cz), jízdné v plné výši. 
 
7. Dle možností zajistit nástup a výstup osob u nástupiště v Dolním Žlebu v obou plavebních 

směrech, a to v případě, že kapitán shledá tento manévr jako bezpečný. 
 

http://www.vstupenkadecin.cz/
mailto:info@idecin.cz


8. Každý den, jestliže loď v konkrétní den nevyplouvá, je dopravce nejpozději v 8:30 povinen 
odeslat informaci, že loď nevyplouvá na e-mailovou adresu info@idecin.cz.  

 
 

IV. 
Povinnosti poskytovatele dotace 

 
Poskytnout z rozpočtu statutárního města Děčín k předmětu této smlouvy, na základě uzavřené 
Veřejnoprávní smlouvy, dotaci ve výši 4.000,00 Kč (slovy čtyři tisíce Kč/plavební den) po dobu 100 dní 
provozu lodi za podmínek uvedených ve Veřejnoprávní smlouvě. Maximální výše dotace činí 
400 000,-Kč. 

V. 
Ostatní a závěrečná ustanovení 

 
1. Dopravci bude umožněno během sezóny využít maximálně 4 dny, kdy bude zastavena plavba k 

řešení technických problémů plavidel. 
 
2. Smlouva o dopravě je uzavřena na dobu určitou po dobu 100 dní provozu lodi (1.5. – 

31.10.2020). Dobou provozu lodi se rozumí plnění předmětu smlouvy dle čl. II. Smlouvu lze měnit 
či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze písemnými dodatky. 

 
3. Smlouva o dopravě byla schválena usnesením Zastupitelstva města Děčín č. ZM 19 02 04 01 ze 

dne …...2020. 
 
4. Smlouva o dopravě byla vypracována ve třech výtiscích, dva výtisky obdrží poskytovatel dotace, 

jeden výtisk dopravce. 
 
V Děčíně dne ….2020 
 
 
Jaroslav Hrouda                                                                                            Ing. Martin Komrska 

mailto:info@idecin.cz
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Úvod 
Ve městě Děčín byla zřízena městská policie v roce 1992, přičemž její činnost se řídí 
zejména zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Na 
základě tohoto zákona MP Děčín plní především úkoly na úseku veřejného pořádku, 
dohlíží na dodržování vyhlášek a nařízení města, podílí se na dohledu nad dodržováním 
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a podílí se významným způsobem na 
prevenci kriminality. Stručný, nikoli kompletní, výčet činností městské policie je popsán 
v závěru této zprávy. 

Výslednost MP Děčín za rok 2019 je uvedena v příslušné kapitole – Statistika řešených 
přestupků. Z pohledu statistiky je uplynulý rok srovnatelný s rokem 2019 bez jakékoli 
významné události, která by negativně ovlivnila bezpečnostní situaci ve městě a pocit 
bezpečí obyvatel. Pozitivně se projevuje efekt bezdoplatkových zón, kde došlo 
k ukončení provozu některých rizikových objektů, což pozitivně ovlivnilo celkovou 
statistiku přestupků zejména v oblasti veřejného pořádku a občanského soužití. 
V souvislosti s rizikovými objekty a provozovnami je nutno zmínit aktivní účast zástupců 
městské policie na jednáních pracovních skupin města, které se touto tématikou 
intenzivně zabývají a rovněž účast strážníků na kontrolách v těchto objektech.  

Strážníci jsou zařazování do dvoučlenných hlídek ve služebních vozidlech a do pěších 
hlídek, které jsou využívány zejména v centrální části Podmokel a v městské části 
Boletice nad Labem, nicméně podle možností vykovávají strážníci hlídkovou 
pochůzkovou činnost i v ostatních částech města, přičemž všechny autohlídky 
vykonávají i pěší pochůzkovou službu, vozidlo využívají zejména k přesunu mezi 
jednotlivými lokalitami města a k dojezdům do míst, ze kterých skrze operační službu 
obdrží jakékoli oznámení.  Díky personálnímu posílení je častěji obsazována i pěší 
hlídka v Děčíně 1 a to v rámci aktuálních možností. Hlídkovou službu pravidelně doplňují 
psovodi, jejichž hlavním úkolem je především preventivní působení ve vybraných 
rizikových lokalitách, provádění zákroků proti agresivním pachatelům a součinnost při 
zákrocích ostatních hlídek MP. Družstvo psovodů se mj. aktivně podílí na mnoha 
preventivních akcích, kde prezentuje práci městské policie. 

Stejně jako v minulých letech činnost městské policie doplňovali asistenti prevence 
kriminality a to v rámci několikaletého projektu „Asistenti prevence kriminality v Děčíně“. 
Původní projet byl plánován do pololetí roku 2020, ve spolupráci s odborem rozvoje se 
ovšem podařilo zajistit pokračování v navazujícím projektu a činnosti asistentů tak bude 
zajištěna až do roku 2022. Současně městská policie spolupracuje s úřadem práce, 
který pracovní místa asistentů kriminality podporuje v rámci veřejně prospěšných prací. 

S odstupem času lze pozitivně hodnotit ústup od používání technických prostředků 
k zabránění odjezdu vozidla a zřízení oddělení dopravních přestupků. Přestupky jsou 
zaznamenávány prostřednictvím mobilní aplikace, na jejímž vývoji a úpravách městská 
policie velmi aktivně spolupracuje.  

Součástí městské policie jsou od počátku uplynulého roku správci veřejného 
prostranství, jejichž činnost řídí oddělení prevence městské policie. Správci jsou 
odpovědni za jim svěřenou lokalitu, ve které zajišťují úklid veřejného prostranství, 
částečně se podílí na dohledu nad veřejným pořádkem a předávají městské policii řadu 
podnětů k dalšímu řešení. Jejich činnost je doplňována aktivitami asistentů prevence 
kriminality a hlídkami městské policie. 
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1. Struktura Městské policie Děčín 
 
Počet a struktura zaměstnanců MP Děčín k 31. 12. 2019: 

ředitel MP Děčín: 1  

zástupce ředitele MP Děčín: 2  

strážník dozorčí služby: 4  

strážník: 51 

strážník čekatel: 0 

obsluha kamerového systému: 8 (strážník: 6 + ostatní zaměstnanec: 2)  

technickohospodářský úsek: 3 

asistent prevence kriminality: 12 

správce veřejného prostranství: 12  

 

Na přímém výkonu služby se účastní 75 zaměstnanců včetně asistentů prevence 
kriminality. Strážníci jsou zařazováni do směn ve dvojčlenných pěších hlídkách a 
autohlídkách.  
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1.1 Služebny Městské policie Děčín 
 
Městská policie Děčín má své sídlo v Děčíně 4, ulice Na Valech 156/6. Zde je stanoviště 
operační služby, ze kterého jsou řízeny všechny hlídky, dále pracoviště obsluhy 
kamerového systému s veškerou technikou, kanceláře vedení MP a kompletní zázemí 
pro strážníky (šatny, sociální zařízení, sklad výstroje, trezor zbraní a střeliva…). 
V souvislosti s navýšením počtu strážníků a převodu části zaměstnanců Střediska 
městských služeb (správci veřejného prostranství) je nutné opět zdůraznit potřebu 
rozšířit stávající prostory městské policie, které kapacitně již nejsou dostatečné.  
Služebny v Děčíně 9 – Bynov a v Děčíně 32 – Boletice nad Labem, slouží pouze jako 
odpočinkové a sociální zázemí pro strážníky, kteří vykonávají pochůzkovou službu v 
těchto okrscích.  
Městská policie rovněž v průběhu roku 2019 využívala prostory v ulici Thomayerova. 
Jedná se o pronajatý prostor, který slouží jako zázemí pro asistenty prevence kriminality, 
které městská policie zaměstnává v rámci projektu dotovaného z prostředků EU.  
 
 
1.2 Oddělení dopravních přestupků 

 
Oddělení dopravních přestupků funguje úspěšně od poloviny roku 2018, kdy městská 
policie ustoupila od používání technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla (tzv. 
botičky). Místo technických prostředků je v případě zjištění dopravního přestupku řidiči, 
pokud není zastižen na místě, za stěrač vložen lístek s informací, že se může ve lhůtě 
patnácti pracovních dnů dostavit na oddělení dopravních přestupků MP a záležitost 
projednat. Přestupek samotný je pak zaevidován prostřednictvím mobilní aplikace Vera, 
která je dále zmíněna v dalších kapitolách. Oddělení pro projednávání dopravních 
přestupků bylo zřízeno v prostorách Magistrátu města Děčín v Děčíně 4 a jeho provozní 
doba je totožná s provozní dobou magistrátu. Agendu dopravních přestupků má na 
starosti jeden určený strážník.  
 
 
1.3 Fyzická a střelecká příprava strážníků MP Děčín 

 
Strážníci jsou pravidelně podrobováni povinnému výcviku, který je zaměřen zejména na 
taktickou dovednost při služebních zákrocích a celkovou fyzickou zdatnost. Zavedeny 
jsou povinné fyzické prověrky, jejichž výsledek se promítá do hodnocení každého 
jednotlivého strážníka. K výcviku využívá městská policie zejména prostory Sportovního 
klubu Městské policie Děčín. Strážníci mají dále k dispozici posilovnu v Děčíně 32, 
kterou na základě smlouvy mohou využívat bez omezení, dále strážníci využívají 
k tréninkům atletický stadion a plaveckou halu. Od roku 2019 je z každé směny vybrán 
jeden strážník, který dohlíží na pravidelný fyzický a taktický výcvik mužstva během týdne 
tak, aby fyzická připravenost odpovídala nárokům na činnost městské policie. 
Střelecká příprava se uskutečňuje dvakrát ročně formou povinné ostré střelby na cvičné 
střelnici, která je vždy zakončena přezkoušením jak ze střelby ze služební zbraně, tak i z 
dovednosti zacházení se zbraní. Výcvik v oblasti střelecké přípravy zajišťuje určený 
strážník, který je také hlavní zbrojíř městské policie.  
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1.4 Vzdělávání strážníků Městské policie Děčín a jejich hodnocení 
 

Každý strážník, který nastoupí do pracovního poměru k městské policii, absolvuje 
povinně rekvalifikační kurz (policejní školu) v trvání deseti týdnů, který je zakončen 
zkouškami před komisí ministerstva vnitra. Těmito zkouškami strážník získá osvědčení k 
výkonu služby strážníka MP. Původní právní úprava problematiky městské policie 
nařizovala opakování zkoušek každé tři roky, současný zákon o obecní policii stanovuje 
pětiletý interval zkoušek s tím, že při čtvrté zkoušce odborné způsobilosti je strážníkovi 
vydáno osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů na dobu neurčitou. 
V roce 2019 absolvovalo úvodní vzdělávání sedm nových strážníků, kteří byli přijati po 
rozhodnutí vedení města o navýšení početního stavu městské policie. 
V rámci MP Děčín je zaveden systém hodnocení strážníků, na jehož základě jsou 
strážníkům upravovány pohyblivé složky mzdy (osobní hodnocení a rizikový příplatek), 
případně i platová třída a služební zařazení. S požadavky a parametry hodnocení jsou 
všichni strážníci seznámeni. V rámci ČR tento systém převzala řada jiných městských 
policií. 
Několik zaměstnanců MP si v současné době doplňuje vysokoškolské vzdělání. V rámci 
rozpisu pracovní doby jsou jim, pokud to situace umožňuje, upravovány rozpisy směn 
tak, aby studium pokud možno nekolidovalo se zaměstnáním. Strážníci mají rovněž 
přístup do e-learningového portálu magistrátu a mohou absolvovat vybrané kurzy. 
V případě potřeby absolvují strážníci specializovaná školení a výcviky (týkající se např. 
poskytování první pomoci, záchranářských prací ve specifických podmínkách, 
specializovaný výcvik v používání donucovacích prostředků, výcvik psovodů apod.). 
Minimální požadavek na vzdělání strážníka, který je dán zákonem, je středoškolské 
vzdělání s maturitní zkouškou. V současné době je u MP Děčín sedm strážníků 
s úplným vysokoškolským vzděláním, dva s vyšším odborným vzděláním a dva si 
vysokoškolské vzdělání aktuálně doplňují.  
 
 
1.5 Pracovní úrazy v rámci Městské policie Děčín 

 
V roce 2019 došlo ke dvěma pracovním úrazům strážníků MP Děčín. Ke všem úrazům 
došlo při výkonu služby při provádění zákroků proti pachatelům trestných činů a 
přestupků. V jednom případě došlo k závažnějšímu poranění nohy strážníka a to při 
pronásledování podezřelého. Zranění si vyžádalo lékařské ošetření a operaci, pracovní 
neschopnost dosud nebyla ukončena. Ze strany zaměstnanců nedošlo k porušení 
žádných pracovněprávních předpisů ani taktických postupů.  
 
 
2. Technika městské policie 
 
2.1 Kamerový systém 
 
Kamerový systém pomáhá kontrolovat velká prostranství města z hlediska bezpečnosti a 
pořádku. V nikoli nepatrné míře pomáhá v dosahování dobrých výsledků téměř ve všech 
oblastech bezpečnosti ve městě. Obsluha kamerového systému předává všechny 
podněty dozorčí službě, která na místo vysílá hlídky strážníků. Nezanedbatelným 
přínosem je kamerový systém i v oblasti prevence. Díky odhalením kamerového 
systému se v mnoha případech předešlo spáchání různých trestných činů či přestupků. 
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Navíc preventivně působí již samotná existence kamery v dané lokalitě. Záznamy 
z kamerového systému v nemalé míře využívá PČR při pátrání po pachatelích trestných 
činů. Za rok 2019 eviduje městská policie celkem 91 žádostí různých oddělení Policie 
ČR o poskytnutí záznamů z kamerových systémů provozovaných městskou policií. 
Kamerové body jsou umisťovány převážně na sloupech veřejného osvětlení, a pokud to 
není technicky možné, na střechy obytných domů. S vlastníky objektů je vždy uzavírána 
smlouva o umístění kamerového bodu, na základě které je hrazena roční spotřeba 
elektrické energie. Samotné umístění kamerového bodu je dle uzavřených smluv vždy 
bezplatné.  
V závěru roku 2019 byl rekonstruován kamerový bod v ulici Práce, který snímá oblast 
východu z hlavního vlakového nádraží a část ulice Práce. Původní kamera byla 
nahrazena moderní mobilní kamerovou jednotkou, datové spojení je zajištěno 
prostřednictvím bezdrátové technologie. V případě potřeby lze kamerový bod bez 
větších nákladů přesunout do jiné lokality. 
Celkový počet aktivních kamerových bodů je v současné době 71 a to včetně kamer 
instalovaných ve vnitřních prostorách Magistrátu města Děčín a jiných objektů v majetku 
města. 
 
 
2.2 Vozidla užívaná Městskou policií Děčín 
 
Městská policie Děčín má v současné době k dispozici deset služebních vozidel. Jedná 
se o čtyři vozy Škoda Octavia, jeden vůz Škoda Roomster, jeden vůz Škoda Yetti, jeden 
vůz Dacia Dokker, dva vozy Dacia Duster a jeden vůz Dacia Sandero. Na rok 2020 je 
naplánována částečná obměna vozového parku, a to starších vozidel Škoda Octavia, 
které vykazují největší poruchovost.  
 
 
2.3 Výzbroj a výstroj strážníků 
 
Výstroj, která je strážníkům přidělována, je vyhovující a v dostatečném množství pro 
letní i zimní období. Stejnokroje používané Městskou policií Děčín jsou v souladu 
s požadavky zákona o obecní policii, prováděcí vyhláškou a s výstrojním řádem Městské 
policie Děčín. Městská policie nakupuje výstroj průběžně od cca šesti různých 
dodavatelů, přičemž je od každého dodavatele většinou pořizována jen část výstroje 
s důrazem zejména na kvalitu materiálu, a to po důkladném testování v reálných 
podmínkách práce strážníků. V tomto pohledu je nutné zmínit, že přesnou potřebu 
pořizované výstroje nelze předvídat s ohledem na fluktuaci zaměstnanců i s ohledem na 
mimořádné zákroky, při kterých dochází ke značnému opotřebení nebo zničení 
výstrojních součástí. 
MP Děčín disponuje 45 krátkými zbraněmi (pistolemi) pro výkon služby, což již 
neumožňuje, aby každý strážník měl přidělenu zbraň, za kterou je osobně zodpovědný. 
Do budoucna bude nutné počet zbraní doplnit.  
Údržbu výzbroje a její správu zajišťuje určený strážník – zbrojíř. Na počátku roku 2019 
došlo ke změně na pozici hlavního zbrojíře, a to z důvodu časové a pracovní vytíženosti 
stávajícího zbrojíře, který se stal náměstkem primátora.   
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2.4 Spojovací prostředky (RDST) užívané MP Děčín a systém GPS 
 
Městská policie Děčín používá RDST značky Motorola. Stav radiotechniky odpovídá 
stáří a využívání, technika je průběžně modernizována a udržovat tak, aby odpovídala 
požadavkům městské policie. Síť radiostanic funguje bez větších problémů. V závěru 
roku došlo k zásadnějšímu přechodu na novou verzi systému radiostanic, která přinesla 
větší stabilitu hlasových a datových přenosů a umožnila zasílání geolokačních údajů ve 
větším objemu a s větší frekvencí. Dále byla vyměněna jedna vozidlová radiostanice za 
nový typ a jedna vozidlová stanice byla dodatečně upravena pro kvalitnější přenos 
signálu a GPS dat. Data ze systému GPS jsou archivována a slouží i v případě sporu 
týkajícího se práce strážníků. Údaje o poloze strážníků jsou pravidelně využívány jak 
dozorčí službou, tak vedením městské policie při kontrolní činnosti nad hlídkami 
v terénu. 
 
 
2.5 Provoz PCO 
 
V prostorách Městské policie Děčín je provozován, na základě nájemní smlouvy, pult 
centrální ochrany, jehož vlastníkem je společnost 1. Severočeské družstvo zdravotně 
postižených. Prostřednictvím PCO střeží MP Děčín 72 městských objektů (budovy 
magistrátu, mateřské školky, základní školy, DDM, městská knihovna atd.). Některé 
z objektů jsou pod kontrolou i z požárního hlediska. V průběhu roku 2019 reagovaly 
hlídky městské policie celkem na 635 spuštěných oznámení o možném narušení 
objektu, ve všech případech se jednalo o poruchové stavy čidel nebo častěji chybu 
lidského faktoru.  
V průběhu roku 2019 rozhodlo vedení města, na základě požadavků základních škol, o 
zřízení tísňových tlačítek. Tísňová tlačítka jsou rovněž napojena do pultu centrální 
ochrany. V závěru roku byly napojeny tři základní školy, napojování ostatních postupně 
pokračuje. Tato tlačítka mají primárně sloužit k většímu bezpečí ve školách obecně a 
hlavně pak pro veškerý školský personál. 

 
 

2.6 Informační systém, hardwarové vybavení MP  
 
Městská policie využívá již čtvrtým rokem informační systém pro zaznamenávání 
událostí a přestupků od společnosti Vera. Jedná se o modul stávajícího programového 
vybavení, které magistrát využívá již řadu let a agenda městské policie je tak snadno 
propojitelná s jinými agendami města.  
Od roku 2018 využívá městská policie i mobilní verzi systému Vera. Aplikace je 
nainstalována na deseti mobilních telefonech, které byly dodány odborem provozním a 
organizačním. Za provoz přístrojů odpovídá určený pracovník – zástupce ředitele 
městské policie. Díky mobilní aplikaci mohou strážníci méně komplikovaným způsobem 
plnit zákonnou povinnost při projednávání některých druhů přestupků, a sice povinnost 
ověřovat před zahájením řízení o přestupku na místě přestupkovou historii podezřelého 
prostřednictvím evidence přestupků. 
Co se týče hardwarového vybavení, v současné době disponuje Městská policie Děčín 
početně dostatečným hardwarovým vybavením nezbytným pro bezproblémový provoz a 
plnění úkolů městské policie. V průběhu uplynulého roku došlo k částečné obměně 
hardwaru, který již zastarával a přestával odpovídat nárokům na práci městské policie. 
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3. Spolupráce městské policie s jinými subjekty 
 
Spolupráce v rámci Integrovaného záchranného systému Děčín je zcela příkladná a 
bezproblémová. Městská policie se jako další složka IZS účastní převážné většiny 
zásahů IZS, ale i nácviku na nejrůznější krizové situace. Strážníci plní celou řadu úkolů 
při zásazích, zejména zabezpečování míst zásahů. Častá je pomoc strážníků hlavně 
v oblasti spolupůsobení při řízení dopravy u mimořádných událostí, tj. dopravních nehod, 
havárií nebo poškození komunikací. Časté jsou rovněž asistence zdravotnické 
záchranné službě při převozu pacientů do nemocnice, nebo asistence při ošetření 
v případech kdy záchranářům může hrozit napadení. V loňském roce zahájila činnost 
Samozřejmá je i činnost strážníků při řešení všech mimořádných událostí, živelních 
pohrom jako jsou např. povodně. Městská policie v případě povodní zajišťuje dopravní 
průjezdnost městem, střežení evakuovaných objektů, poskytuje asistenci při samotné 
evakuaci, informuje obyvatele lokalit o povodňové situaci apod.  
Ze zákona o obecní policii je základním partnerem strážníků Policie ČR. Spolupráce 
obou složek ve městě Děčín je dlouhodobě na vynikající úrovni. Velký důraz je kladen 
na spolupráci na úrovni vedení obou policií, aby bylo dosaženo co nejlepší koordinace 
jednotlivých složek při plnění společných úkolů. Případné společné hlídky jsou 
organizovány cíleně (rozsáhlejší kontrolní akce, spolupráce na dopravních akcích 
apod.). Pravidelně jednou týdně se konají porady vedení MP Děčín se složkami PČR. 
Tyto porady jsou důležitým nástrojem vzájemného informování zastoupených orgánů o 
aktuálních akcích, činnostech, problémech a plánech kontrol. Informace o mimořádných 
událostech jsou samozřejmě předávány i operativně podle potřeby.  
Policie ČR v hojné míře využívá záznamy z kamerového systému i záznamového 
zařízení hovorů pevných linek Městské policie Děčín při objasňování trestné činnosti 
různého druhu. Důležitým zdrojem informací pro Policii ČR je i informační systém Vera, 
do kterého je zaznamenávána veškerá činnost hlídek MP. 
V rámci výkonu služby městská policie spolupracuje s řadou dalších organizací počínaje 
magistrátem města Děčín, kterému jsou předávány podněty k řešení záležitostí 
nejrůznějšího druhu od přestupkového jednání po zjištěná poškození komunikací, 
dopravního značení nebo zjištěné nepořádky. Městská policie dále spolupracuje 
s Probační a mediační službou při zajišťování výkonu práce odsouzených 
k alternativním trestům, provádí šetření na žádost soudu, policie ČR nebo exekutorských 
úřadů. Na výborné úrovni je spolupráce s krajskou hygienickou stanicí, a to zejména 
v rámci kontrol problémových objektů a provozoven. 
  
 
4. Prevence kriminality 
 
4.1 Oddělení prevence kriminality 
 
Oddělení prevence kriminality tvoří čtyři strážníci, jejichž hlavní náplní práce je kromě 
dohledu nad veřejným pořádkem i dohled a koordinace činnosti asistentů prevence 
kriminality a správců veřejného prostranství a preventivní přednášková činnost. Dále do 
tohoto oddělení spadají správci veřejného prostranství a asistenti prevence kriminality. 
V uplynulém roce městská policie pokračovala v realizaci projektu „Asistenti prevence 
kriminality v Děčíně“. Projekt je realizován v rámci ITI z Operačního programu 
Zaměstnanost a navazuje na řadu stejnojmenných osvědčených projektů v uplynulých 
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letech. V rámci projektu bude až do pololetí roku 2020 zaměstnáno nejméně 11 
asistentů prevence kriminality. Cílem projektu je zejména posílení pocitu bezpečí 
v sociálně vyloučených lokalitách. Na činnost asistentů vždy dohlíží určený strážník, 
který práci asistentů v terénu kontroluje a poskytuje asistentům potřebnou zpětnou 
vazbu. V závěru roku 2019 městská policie ve spolupráci s odborem rozvoje zpracovala 
potřebné podklady pro pokračování projektu, který byl schválen. Činnost asistentů 
prevence tak bude zajištěna až do roku 2022. Současně oddělení podalo žádost o 
příspěvek na místa asistentů prevence kriminality v rámci veřejně prospěšných prací. 
Městská policie dále zaměstnávala v loňském roce 12 správců veřejného prostranství, 
jejichž úkolem je, kromě dohledu nad veřejným pořádkem, úklid v jim svěřených 
lokalitách. Správci veřejného prostranství dříve spadali formálně pod Středisko 
městských služeb, činnost v terénu ale reálně řídili určení zaměstnanci městské policie, 
kteří mají na starosti mj. i asistenty prevence kriminality. V závěru roku 2018 bylo proto 
s vedením města dohodnuto, že správci veřejného prostranství přejdou kompletně pod 
městskou policii, a to od počátku roku 2019. Činnost správců lze považovat za velmi 
úspěšnou. Městská policie může pružněji reagovat na řadu podnětů, které se týkají 
pořádku ve městě. Prostřednictvím správců dále strážníci získávají řadu podnětů a 
informací, které následně využijí hlídky městské policie. 
 
 
4.2 Přednášková činnost 
 
Stejně jako v minulých letech pokračovala v roce 2019 přednášková činnost na 
základních a středních školách. Tuto činnost zajišťuje určený strážník, který má 
dlouholeté zkušenosti s prací u městské i státní policie. Strážník disponuje vyšším 
odborným vzděláním a úplným vysokoškolským vzděláním. Přednášky jsou určeny 
především žákům základních škol na druhém stupni a studentům středních škol a učilišť. 
Tematicky se přednášky věnují kriminalitě mládeže resp. kriminalitě páchané na 
mládeži, kyberšikaně, zneužívání návykových látek apod. Ze strany škol je o 
přednáškovou činnost dlouhodobě značný zájem. V průběhu roku 2019 bylo 
uskutečněno celkem 379 přednášek a besed. Program prevence určený pro základní a 
střední školy se setkává i se značným zájmem mimo děčínských škol, které žádají MP 
Děčín o zajištění přednáškové činnosti nebo cílených besed na určité téma. V rámci 
časových možností vychází MP těmto požadavkům vstříc stejně tak požadavkům jiných 
subjektů – občanská sdružení, instituce pečující o seniory, subjekty zajišťující 
volnočasové aktivity apod. Na preventivních aktivitách se rovněž podílí v rámci časových 
možností i ostatní strážníci, a to zejména družstvo psovodů, kteří na vyžádání realizují 
přednášky spojené s ukázkami zákroků služebních psů. 
 
 
4.3 Sportovní klub Městské policie Děčín 
 
Sportovní klub Městské policie Děčín byl založen v roce 2006 se zaměřením na box, 
sálový fotbal a další sportovní aktivity. Cílem klubu je zejména výchova mládeže od 8 do 
18 let. Klub ale nabízí například i možnost výcviku sebeobrany zaměstnanců magistrátu 
nebo výcviku jiných ozbrojených složek. Během dosavadního působení klubu dosáhli 
jeho svěřenci významných úspěchů jak v České republice, tak i v zahraničí. Mladí boxeři 
se mohou pochlubit mnoha tituly z českých i mezinárodních turnajů. V rámci České 
republiky patří v oblasti boxu Sportovní klub Městské policie Děčín dlouhodobě 
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k nejúspěšnějším sportovním oddílům. SKMP se v roce 2018 stejně jako v předešlém 
období stal i pořadatelem několika významných národních i mezinárodních akcí. Kromě 
sportovních úspěchů se činnost klubu osvědčila jako účinná forma prevence kriminality, 
proto se trenéři úspěšně věnují i práci s rizikovou mládeží. 
SKMP dlouhodobě spolupracuje s Probační a mediační službou ČR. V rámci činnosti 
SKMP pomáhají odsouzení k alternativním trestům (obecně prospěšné práce). 
V průběhu roku 2019 si takto splnili podmínky trestu 4 odsouzení.  
 
 
5. Informovanost občanů o činnosti Městské policie Děčín 
 
Městská policie spolupracuje s redaktory několika tiskovin, rádií a televizních stanic. 
Zprávy z činnosti městské policie se objevují zejména ve Zpravodaji města Děčína, 
Děčínském deníku, deníku Právo, deníku Blesk, deníku Dnes a na některých webových 
serverech. Zpravodajství je prezentováno i posluchačům několika regionálních 
rozhlasových stanic i divákům televizního zpravodajství, zejména regionálním redakcím 
TV ale i divákům celoplošných TV. 
Další možnost získání informací o MP Děčín mají občané na webových stránkách 
Městské policie Děčín mpdecin.cz, kde jsou pravidelně zveřejňovány tiskové zprávy i 
zprávy z událostí městské policie. Možností informovat se o činnosti městské policie je i 
přímý dotaz na vedení MP Děčín. Stránky spravuje určený strážník – zástupce ředitele 
MP. Stránky jsou rozděleny do několika kategorií, podávají informace o řešených 
událostech, výslednosti MP, struktuře MP, kamerovém systému, přednáškách v oblasti 
prevence kriminality na školách a také o legislativě vztahující se k práci strážníků. 
Prostřednictvím webových stránek je rovněž plněna jedna ze základních zákonných 
podmínek provozu kamerového systému, a sice zveřejnění informace o instalaci stálých 
kamerových bodů. V neposlední řadě na webových stránkách MP naleznou občané 
informace o systému placeného parkování. 
 
 
6. Plnění rozpočtu městské policie 
 
Celkový rozpočet na platy (50.274.000,- Kč) byl čerpán v rozsahu 93,65 % celkového 
objemu přidělených finančních prostředků. Celkový schválený rozpočet na provoz 
(3.850.000,- Kč) byl čerpán v rozsahu 79,34 %.  
 
 
7. Systém placeného parkování 
 
Od roku 2006 má veškeré parkovací automaty na území města ve správě MP Děčín, 
která zajišťuje výběr hotovosti z automatů a kompletní servis. Za rok 2019 bylo 
z parkovacích automatů vybráno celkem 3.138.449,- Kč.  
Prostřednictvím krátkých textových zpráv nebo prostřednictvím mobilní aplikace řidiči 
zaplatili parkovné v celkové výši 383.479,- Kč.  
V roce 2019 byly dále prodány parkovací permanentky v celkové hodnotě 1.794.630,- 
Kč. Meziročně lze vypozorovat pokles výběru parkovného, přičemž hlavní příčinu lze 
spatřovat zejména v pokračujících dopravních omezeních z důvodu stavebních prací.  
Náklady na servis a provoz (opravy, náhradní díly, kotouče, tiskárny, počítání mincí atd.) 
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činily celkem 63.600,- Kč. 
V průběhu roku byl vyměněn jeden parkovací automat v ulici Jeronýmova. Nový přístroj 
nahradil zastaralý a poruchový automat typu DG. 
 
 
8. Hodnocení plánu MP Děčín stanoveného pro rok 2019 
 

1. dokončit zavádění mobilní aplikace pro hlídky MP – splněno, 

2. modernizovat min. 1 kamerový bod – splněno (kamera v ul. Práce), 

3. zahájit postupnou obměnu ručních radiostanic a radiostanic ve služebních 

vozidlech – plněno průběžně (v roce 2019 výměna 1 vozidlové radiostanice a 

úprava 2 stávajících radiostanic), 

4. zajistit výměnu 1 služebního vozidla pro hlídky MP – splněno,  

5. zajistit výměnu služebního vozidla pro potřeby technika MP, který má na starosti 

správu parkovacích automatů, za větší – původní vozidlo ale ponechat zejména 

pro potřeby vedoucích APK a správců veřejného prostranství, tím dojde 

k navýšení počtu vozidel využívaných MP Děčín o jedno – nesplněno, 

naplánováno na rok 2020, 

6. zajistit zázemí pro činnost správců veřejného prostranství a asistentů prevence 

kriminality – splněno, k dispozici je nově prostor v budově Na Valech, 

7. zajistit výměnu 1ks parkovacího automatu – splněno (výměna PA v ulici 

Jeronýmova), 

8. otestovat bezhotovostní placení parkovného prostřednictvím parkovacích 

automatů – splněno částečně, pokračují jednání o vhodných řešeních s dalšími 

dodavateli, 

9. zavést do praxe všechna nová oprávnění strážníků, která vyplynou z příslušných 

novel zákonů – plněno průběžně, 

10. zlepšovat fyzickou připravenost všech strážníků – plněno průběžně (v roce 2019 

zaveden nový způsob výcviku, strážník v každé směně odpovědný za výcvik), 

11. udržet bezpečnostní situaci ve městě minimálně na úrovni roku 2018 a dále ji 

zlepšovat – trvalý úkol. 

 

 
9. Plán MP Děčín pro další období 
 

1. v rámci mobilní a desktopové aplikace zajistit postupné napojení na registr 
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vozidel, 

2. pokračovat v postupné modernizaci radiotechniky, 

3. zajistit výměnu 1 služebního vozidla pro hlídky MP, 

4. rozšířit přednáškovou činnost, 

5. zajistit výměnu služebního vozidla pro potřeby technika MP, který má na starosti 

správu parkovacích automatů, za větší – původní vozidlo ale ponechat zejména 

pro potřeby vedoucích APK a správců veřejného prostranství, tím dojde 

k navýšení počtu vozidel využívaných MP Děčín o jedno, 

6. zajistit podmínky ro pokračování projektu asistent prevence kriminality, 

7. zajistit podmínky pro rozšíření zón zpoplatněného stání podle aktuálního nařízení 

města, 

8. modernizovat min. 1 kamerový bod, 

9. zavést do praxe všechna nová oprávnění strážníků, která vyplynou z příslušných 

novel zákonů, 

10. zlepšovat fyzickou připravenost všech strážníků, 

11. udržet bezpečnostní situaci ve městě minimálně na úrovni roku 2019 a dále ji 

zlepšovat. 

 
 
10. Stručný přehled (shrnutí) činností Městské policie Děčín 
 
10.1 Dohled nad veřejným pořádkem 
 
- dohled nad dodržováním veřejného pořádku ve městě, v případě narušení se 

realizují opatření k jeho nápravě, 
- dohled při konání sportovních akcí v Děčíně (basketbalová hala, zimní stadion, 

plavecký areál, atd.), 
- dohled nad veřejným pořádkem v době pořádání společenských a kulturních akcí, 
- kontroly restauračních zařízení se zaměřením na problematiku podávání alkoholu 

mládeži,   
- kontroly dodržování zákazu vstupu do kasin pro osoby mladší osmnácti let, 
- dohled nad dodržováním obecně závazných vyhlášek a nařízení města, 
- vyhledávání černých skládek, jejich dokumentace, pátrání po původcích, 
- vyhledávání závad na komunikacích, jejich dokumentace, 
- odchyt a převozy toulavých zvířat, 
- vyhledávání vraků motorových vozidel včetně dokumentování a zajišťování 

odstranění, 
- provoz a obsluha kamerového systému,  
- předávání zjištěných závad a problémů příslušným odborům magistrátu, dalším 

orgánům a institucím včetně zpracování dokumentace, 
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10.2 Bezpečnost osob a ochrana majetku 
 
- boj proti majetkové kriminalitě, zejména proti krádežím různého druhu, 
- kontroly zaměřené na prevenci vloupání do motorových vozidel po celém území 

města, 
- kontroly zaměřené na prevenci krádeží motorových vozidel, 
- ochrana osob, 
- preventivní kontroly objektů v majetku města, komerčních i soukromých, 
- provoz a obsluha kamerového systému a PCO.  

 
 
10.3 Doprava 
 
- dohled nad dodržováním bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 

komunikacích, 
- usměrňování dopravy v případě aktuální potřeby, 
- kontroly dodržování stanoveného dopravního značení, 
- měření rychlosti, 
- dohled nad placením poplatků za parkovné, 
- kontroly řidičů taxi v rozsahu stanoveném zákonem, 
- provoz a obsluha kamerového systému.  

 
 
10.4 Prevence kriminality 
 
- zpracovávání programu prevence kriminality v rámci Strategie prevence kriminality 

vyhlašované Ministerstvem vnitra ČR, 
- realizace projektů situační i sociální prevence, 
- spolupráce při zajištění chodu Sportovního klubu Městské policie Děčín, 
- přednášková činnost realizovaná zejména na středních školách v Děčíně, ale i v 

jiných městech, domovech pro seniory a dalších podobných zařízeních, 
- informování občanů o možnostech ochrany před trestnou činností formou 

pravidelného zveřejňování tiskových zpráv o činnosti MP v místních i celostátních 
médiích a v rámci preventivních informačních kampaní. 

 
 
10.5 Asistence 
 
- předvádění osob podezřelých ze spáchání přestupku příslušným správním 

orgánům, 
- asistence při převozu peněz různých institucí zřizovaných městem, 
- doručování písemností pro magistrát, okresní soud a další orgány státní správy a 

místní samosprávy, 
- asistence Policii ČR, Hasičskému záchrannému sboru a Záchranné službě 

v případě nenadálých i plánovaných událostí a akcí, 
- potřebná asistence odborům magistrátu města. 
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10.6 Výjezdy na žádost občanů 
 
- zákroky a úkony směřující k napravení nejrůznějšího protiprávního stavu, 
- řešení mezilidských sporů na úrovni občanského soužití, 
- asistence občanům při řešení jejich složitých životních situací. 

 
10.7 Parkovací automaty 
 
- výběr hotovostí z parkovacích automatů, třídění a počítání peněz a jejich odvod do 

banky, 
- správa parkovacích automatů, jejich údržba a opravy. 

 
 

10.8 Pult centralizované ochrany 
 
- obsluha systému, 
- výjezdy k narušeným objektům, 
- dohled nad objekty. 

 
 
11. Statistika řešených přestupků 
 
V roce 2019 řešila Městská policie Děčín celkem 8588 přestupků (bez započítání 54 
podezření z trestných činů, kdy řešení převzala Policie ČR).  
 
Tabulka výslednosti Městské policie Děčín za období od 01. 01. 2019 do 31. 12. 
2019: 
 
Přestupky a události 
 
Celkový počet řešených přestupků: 8588 
Celková výše pokut na místě zaplacených: 868.350,- Kč 
Celková výše pokut na místě nezaplacených: 1.610.000,- Kč 
Celkový počet kontrol a nahlášených událostí: 7150 
 
Typy přestupků 
 

Typ přestupku 2019 Porovnání s 2018 
Doprava 6776 +140 

Veřejný pořádek, alkohol, vyhlášky 
a nařízení aj. 1520 -47 

Občanské soužití 148 -156 
Majetek 90 -30 

Podezření z trestného činu 54 -129 
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12. Zhodnocení stavu veřejného pořádku z pohledu MP Děčín 
 
Bezpečnostní situaci z pohledu městské policie lze, obdobně jako v uplynulém roce, 
považovat za relativně stabilní. Veřejný pořádek a pocit bezpečí obyvatel neovlivnily 
negativně žádné mimořádné události. Z pohledu počtu řešených přestupků a událostí 
uplynulý rok nijak statisticky nevybočuje a je srovnatelný s rokem předešlým. V oblasti 
veřejného pořádku a občanského soužití je patrný pokles zjištěných skutků, na čemž se 
projevilo zejména ukončení provozu některých rizikových domů, kde dříve městská 
policie řešila řadu protiprávních jednání. 
Městská policie se stejně jako v předešlých letech výrazněji soustředila na dohled 
v rizikových lokalitách, ve kterých bydlí ve zvýšené míře lidé závislí na různých formách 
sociální pomoci a ve kterých standardy bydlení nejsou na odpovídající úrovni. V těchto 
lokalitách zároveň působí asistenti prevence kriminality i správci veřejného prostranství, 
kteří kromě spolupráce při dohledu nad veřejným pořádkem zajišťují pravidelný úklid 
veřejných prostranství (viz příslušná kapitola). Jedná se zejména o sídliště Boletice, 
sídliště Staré Město, ulice Krátká, která patří co do kvality bydlení k nejhorším lokalitám 
na území města. Ve zvýšené míře je hlídková činnost směřována na centrální část 
Podmokel a centrum Děčína 1. Vzhledem k posílenému početnímu stavu jsou v obou 
centrálních částech města nasazovány pravidelně pěší hlídky. 
V průběhu roku 2019 byly v Děčíně podstatným způsobem rozšířeny tzv. bezdoplatkové 
zóny, které omezují vyplácení některých dávek na bydlení. Opatření se v delším 
časovém horizontu jeví jako efektivní, nežádoucí migraci se podařilo částečně zamezit a 
dokonce někteří majitelé nemovitostí označovaných jako rizikové, pronajímání bytů 
ukončili. Jedná se např. o dříve rizikový bytový dům v Zelené ulici na Starém Městě 
nebo obytný dům v ulici Krátká. Opatření v současné době zahrnuje prakticky celé 
sídliště Staré Město, centrální část Podmokel, ulici Krátkou a některé obytné domy 
v sídlišti Boletice. Opatření není jediným faktorem, který situaci ovlivňuje, stále více se 
projevuje soustředěný tlak vedení města a dalších orgánů na majitele rizikových 
nemovitostí. Zástupci městské policie se pravidelně účastní jednání pracovních skupin a 
kontrol zaměřených právě na rizikové objekty. 
S účinností od 1. 1. 2019 byl usnesením rady města navýšen počet zaměstnanců 
městské policie na 102 a to na základě rozhodnutí o přechodu části dřívějších 
zaměstnanců Střediska městských služeb (správců veřejného prostranství) pod 
městskou policii. Stanovený počet také vytváří podmínky pro další zaměstnávání 
zejména asistentů prevence kriminality v rámci různých dotačních titulů (70 kmenových 
zaměstnanců MP + 12 správců veřejného prostranství + 20 míst APK hrazených 
z dotačních titulů). 
Již dříve bylo vedením města rozhodnuto o navýšení počtu strážníků, nicméně reálně se 
personální stav daří plnit velmi pozvolna, což je dáno zejména situací na trhu práce. 
Personální stav městské policie lze nicméně považovat za velmi stabilizovaný, fluktuace 
zaměstnanců je na velmi nízké úrovni, noví strážníci jsou postupně zapracováváni, 
získávají potřebné zkušenosti a dovednosti, tendence ke změně zaměstnání se 
neprojevují, ačkoli jiné bezpečnostní složky (armáda, Policie ČR) nabízejí řadu benefitů, 
kterým nelze nijak konkurovat (zejména tzv. výsluha). 
I v roce 2019 pokračovala postupná modernizace kamerového systému. Rekonstruován 
byl jeden kamerový bod. Kompletní seznam kamer je k dispozici na webových stránkách 
městské policie. S ohledem na počet kamerových bodů je nutné do budoucna uvažovat 
o modernizaci jádra kamerového systému a postupném využívání nových technologií, 
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v tomto ohledu městská policie intenzivně spolupracuje s oddělením informačních 
technologií. 
V oblasti spolupráce s ostatními bezpečnostními složkami funguje osvědčený nastavený 
systém pravidelných týdenních porad a včasné předávání informací v případě zjištění 
skutečností, které by mohly ohrozit veřejný pořádek a bezpečnost. Stejně tak se všechny 
zainteresované strany vzájemně informují o aktuálních veřejných akcích a spolupracují 
při zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti obyvatel. 



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 20. 2. 2020 ZM 20 01 05 02

Název:
Návrh na poskytnutí peněžitého daru Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje ČR 

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo žádost ČR - Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje o poskytnutí 
peněžitého daru ve výši 50.000, - Kč na pořízení mobilního garážového stání včetně příslušenství a

rozhodlo

1. V souladu s § 85 písm. b) zákona o obcích v platném znění o poskytnutí peněžitého daru ve výši 50 tisíc 
korun ČR - Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje, se sídlem Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad 
Labem, IČO: 70886300 statutárním městem Děčín, a že tento peněžitý dar bude použit na pořízení mobilního 
garážového stání včetně příslušenství za níže stanovených podmínek:

a) obdarovaný se zavazuje, že darované finanční prostředky budou použity pouze na výše uvedené účely,
b) obdarovaný se zavazuje předložit na vyžádání dárce zprávu o využití darovaných finančních prostředků,
c) darované finanční prostředky budou statutárním městem Děčín zaslány obdarovanému na jeho bankovní 
účet, a to do 15 dní od podpisu darovací smlouvy,
d) v případě nedodržení těchto podmínek se obdarovaný zavazuje, že vrátí dárci darované finanční 
prostředky v plné výši, a to do 15 dnů od obdržení výzvy dárce.

2. O tom, že podmínky darování uvedené v bodě 1, které budou předmětem darovací smlouvy.

Stanovisko RM:
Rada města na svém jednání projednala dne 4. února 2020 žádost ČR - Hasičského záchranného sboru 
Ústeckého kraje, územního odboru Děčín o poskytnutí finančního daru ve výši 50.000, - Kč „na pořízení 
mobilního garážového stání včetně příslušenství“ a usnesením č. RM 20 03 29 06 doporučila zastupitelstvu 
města poskytnout peněžitý dar ve výši 50 tisíc Kč.

Cena: 50 000,00
Návrh postupu: RM doporučuje schválit



Důvodová zpráva:
Dne 21. ledna 2020 požádal ředitel územního odboru Děčín Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje 
(dále jen „HZS“) primátora města viz příloha, o poskytnutí finančního daru ve výši 50 tisíc korun na pořízení 
mobilního garážového stání včetně příslušenství pro nové vozidlo Škoda Octavia, které slouží k zajištění 
požární bezpečnosti, a to konkrétně k výkonu státních požárních kontrol vyplývajících ze zákona č. 133/1985 
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Vozidlo je vybaveno novým ekologickým motorem na 
CNG, a proto musí být zajištěno oddělené parkování mimo garážová stání požární stanice. Z tohoto důvodu je 
nezbytné zajistit pro vozidlo odpovídající parkovací stání. HZS provádí v součinnosti s městem, mimo běžnou 
spolupráci, celou řadu kontrol zejména v objektech, kde je podezření z porušení bezpečnostních předpisů. V 
předchozím kalendářním roce, neobdržel HZS, územní odbor Děčín od statutárního města Děčín žádný 
věcný, ani peněžitý dar.

Vyjádření:

Příloha:
2020-01-23-od-hzs-zadost
-o-financni-dar-garaz-ano
nymizace-kr.pdf

Komentář: Žádost o finanční dar od HZS-anonym

Příloha: 2020-01-23-hzs-smlouva-f
inancni-dar-rm-kr.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Radek Tuhý 5.2.2020 14:24 podepsáno

Předkladatel: Ing. Vladislav Raška 5.2.2020 14:39 podepsáno





Statutární město Děčín, se sídlem v Děčíně, Mírové náměstí 1175/5, 405 38, IČ 00261238, 
jednající primátorem Jaroslavem Hroudou, jako dárce na straně jedné 

a 

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, se sídlem Horova 1340/10, 
Ústí nad Labem, 400 01, IČO: 70886300,  
zastoupená plk. Ing. Romanem Vyskočilem, ředitelem Hasičského záchranného sboru 
Ústeckého kraje, jako obdarovaný na straně druhé, 
 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, za dále uvedených podmínek tuto 
 

darovací smlouvu 
 

I. Předmět smlouvy 
 
1. Předmětem této smlouvy je peněžní dar ve výši 50.000,00 Kč na pořízení mobilního 

garážového stání včetně příslušenství pro ČR – Hasičský záchranný sbor Ústeckého 
kraje, územní odbor Děčín. 
 

2. Částka bude dárcem obdarovanému zaslána na bankovní účet č. 19-76548881/0710, 
vedený u České národní banky, do 15 dní od podpisu této smlouvy.  

 
II. Podmínky smlouvy 

 
1. Obdarovaný se zavazuje, že darované prostředky budou použity pouze na účel uvedený 

v čl. I. odst. 1 této smlouvy. 
2. Obdarovaný se zavazuje předložit na vyžádání dárce zprávu o využití darovaných 

peněžitých prostředků. 
3. V případě nedodržení odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy se obdarovaný zavazuje, že vrátí 

dárci dar v plné výši, a to do 15 dnů od obdržení výzvy dárce. 
 

III. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva města Děčín ZM 20 01 05 02 
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemného dodatku 

k ní podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. 
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotovení, z nichž každá smluvní strana obdrží 

dvě vyhotovení.  
4. Na důkaz projevu vůle být vázáni celým obsahem této smlouvy připojují účastníci 

svobodně a vážně své podpisy. 
 

V Děčíně dne  V Ústí nad Labem dne  

…………………………………… …………………………………… 
dárce obdarovaný 

  
Jaroslav Hrouda 

primátor 
plk. Ing. Roman Vyskočil 

vrchní rada 
ředitel 

HZS Ústeckého kraje 



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 20. 2. 2020 ZM 20 01 05 03-04

Název:
Návrh na reorganizaci organizačních složek JSDH

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

ZM 20 01 05 03

Zastupitelstvo města projednalo návrh na zmocnění primátora města k podání žádosti k udělení souhlasu se 
zrušením Jednotky sboru dobrovolných hasičů Děčín XXXI-Křešice a

rozhodlo

o zmocnění primátora města k podání žádosti Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje k udělení 
souhlasu se zrušením Jednotky sboru dobrovolných hasičů Děčín XXXI-Křešice bez náhrady.

Návrh usnesení:

ZM 20 01 05 04

Zastupitelstvo města projednalo návrh na sloučení organizačních složek statutárního města Děčín, a to 
organizační složky - Jednotka sboru dobrovolných hasičů Děčín III-Staré Město, organizační složky - 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Děčín XXXI-Křešice a organizační složky - Jednotka sboru dobrovolných 
hasičů Děčín XXXII-Boletice s organizační složkou - Jednotka sboru dobrovolných hasičů Děčín XI-Horní Žleb 
a

rozhodlo

1. o sloučení shora uvedených organizačních složek ke dni 1. dubna 2020 tak, že veškerá práva a závazky 
slučovaných organizačních složek včetně členství členů přechází na organizanční složku - Jednotka sboru 
dobrovolných hasičů Děčín XI-Horní Žleb

2. o změně názvu organizační složky - Jednotka sboru dobrovolných hasičů Děčín XI-Horní Žleb na „Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů Děčín“ a 

schvaluje

změnu zřizovací listiny ve znění dle přílohy.



Stanovisko RM:
Rada města na svém jednání 4. února 2020 projednala:

1. Návrh zmocnit primátora města k podání žádosti Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje k 
udělení souhlasu se zrušením Jednotky sboru dobrovolných hasičů Děčín XXXI-Křešice bez náhrady a 
usnensením č. RM 20 03 29 03 doporučuje zastupitelstvu rozhodnout o zmocnění primátora k podání žádosti 
Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje k udělení souhlasu se zrušením Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Děčín XXXI-Křešice bez náhrady.

2. Návrh na sloučení organizačních složek statutárního města Děčín, a to organizační složky - Jednotka sboru 
dobrovolných hasičů Děčín III-Staré Město, organizační složky - Jednotka sboru dobrovolných hasičů Děčín 
XXXI-Křešice a organizační složky - Jednotka sboru dobrovolných hasičů Děčín XXXII-Boletice s organizační 
složkou - Jednotka sboru dobrovolných hasičů Děčín XI-Horní Žleb a návrh na změnu názvu organizační 
složky - Jednotka sboru dobrovolných hasičů Děčín XI-Horní Žleb na „Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
Děčín“ a usnensením č. RM 20 03 29 04 doporučuje zastupitelstvu rozhodnout:

a) o sloučení shora uvedených organizačních složek ke dni 1. dubna 2020 tak, že veškerá práva a závazky 
slučovaných organizačních složek včetně členství členů přechází na organizanční složku - Jednotka sboru 
dobrovolných hasičů Děčín XI-Horní Žleb,

b) o změně názvu organizační složky - Jednotka sboru dobrovolných hasičů Děčín XI-Horní Žleb na „Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů Děčín“ a schválit změnu zřizovací listiny ve znění dle přílohy.

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučuje rozhodnout



Důvodová zpráva:
k usnesení ZM 20 01 05 03

Město Děčín má v současné době čtyři jednotky sboru dobrovolných hasičů (dále jen „JSDH“):

- JSDH Děčín XI-Horní Žleb (dále jen „JSDH Horní Žleb“),
- JSDH Děčín III-Staré Město (dále jen „JSDH Staré Město“),
- JSDH Děčín XXXII-Boletice (dále jen „JSDH Boletice“),

zařazené dle plošného pokrytí území ČR jednotkami požární ochrany do kategorie JPO III s územní 
působností a 

- JSDH Děčín XXXI-Křešice (dále jen „JSDH Křešice“) zařazené dle plošného pokrytí území ČR jednotkami 
požární ochrany do kategorie JPO V s místní působností. 

Předseda Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Děčín (dále jen „BR“) požádal ředitele územního 
odboru Děčín Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje (profesionální hasiči) o vypracování Koncepce 
organizace a řízení JSDH města Děčín. V této koncepci, která byla předložena na prvním jednání BR dne 10. 
května 2019 je uvedeno, že JSDH Křešice je možné zrušit bez náhrady, neboť není nutná k zajištění úkolů 
vyplývajících z požárního poplachového plánu kraje. BR vzala tuto koncepci na vědomí a na druhém jednání, 
které se konalo dne 11. prosince 2019, přijala BR usnesení, ve kterém doporučuje primátorovi města v 
souladu s uvedenou koncepcí navrhnou orgánům města JSDH Křešice zrušit. V koncepci je rovněž uvedena 
skutečnost, že město Děčín má téměř dvojnásobný počet členů JSDH, než jsou základní počty stanovené 
právním předpisem, což potvrzuje také srovnání s ostatními městy. Z počtu členů vyplývá také ekonomická 
náročnost, neboť se nejedná pouze o jejich odměny, ale také o nemalé náklady na jejich výstroj, výzbroj, 
komunikační prostředky, refundace mezd, pojištění, školení, lékařské prohlídky a další položky rozpočtu.

 JSDH Křešice mělo od roku 2014 do roku 2019 celkem 31 výjezdů. Pro srovnání JSDH Horní Žleb měl ve 
stejném období 280 výjezdů, JSDH Staré Město 201 výjezdů a JSDH Boletice celkem 260 výjezdů. Ze 
srovnání je patrné, že četnost výjezdů JSDH Křešice se v porovnání s jednotlivými jednotkami pohybuje mezi 
12 a 15 % z počtu výjezdů za uvedené období. 

Roční provozní náklady na jednotku jsou v průměru ve výši 385 tisíc korun. Stavební investice do hasičské 
zbrojnice byly v roce 2017 ve výši 374 tisíc a v roce 2018 ve výši 1,112 mil. korun. Jednotka je také vzhledem 
k jejímu určení dle požárního poplachového plánu kraje a zařazení do kategorie JPO V (ostatní jednotky JPO 
III) vybavena vozidly, která jsou na konci své životnosti. Dopravní automobil VW Transporter je z roku 1997 
(23 let) a Cisterna RTHP Škoda 706 z roku 1981 (39 let.). Obnova této techniky by stála řadově okolo 7,5 mil. 
korun, přičemž je třeba přednostně obnovovat techniku v jednotkách zařazených do JPO III, kde je nutné 
vyměnit dvě cisterny a dvě dopravní vozidla v celkové hodnotě cca 15 mil. korun. V případě zrušení JSDH 
Křešice nebude akceschopnost hasičských jednotek na pravobřežní části snížena, neboť v této části města se 
zde v malé vzdálenosti od sebe nacházejí hned tři jednotky, JSDH Staré Město, Územní odbor HZS ÚK 
(profesionální hasiči) a JSDH Boletice. 

k usnesení ZM 20 01 05 04

V současnosti je každá jednotka samostatnou organizační složkou, tedy čtyři jednotky, čtyři organizační 
složky. V případě schválení materiálu budou všechny jednotky začleněny do jediné organizační složky. Taková 
změna má za cíl zjednodušení organizační a řídící struktury, zejména s ohledem na financování provozních 
nákladů a rozpočet. Současný stav při existenci čtyř organizačních složek (jednotek) vyžaduje mít rozpočet 
pro každou zvlášť. Plánování provozních výdajů je velmi problematické, neboť vznik mimořádné události nelze 
předvídat. Při současném stavu, by při vyčerpání finančních prostředků některé z jednotek z důvodu např. 
zvýšené četnosti výjezdů, docházelo k přesunům finančních prostředků mezi jednotlivými rozpočty, a to vždy 
se souhlasem rady města. Takové řešení je málo operativní a také administrativně velmi náročné. Navrhovaná 
změna umožní existenci pouze jediného rozpočtu pro všechny jednotky, protože budou začleněny do jedné 
organizační složky. Navrhované řešení neohrozí ani případné čerpání dotací na činnost jednotek, protože dle 
zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, zůstávají i nadále čtyři samostatné jednotky. Tato skutečnost je 
potvrzena také stanoviskem Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru ČR, které si primátor 
města vyžádal a je přílohou tohoto materiálu.



Vyjádření:

Příloha: 2020-01-29-z-gr-hzs-stano
visko-k-reorganizaci.pdf Komentář:          

Příloha:
2020-01-29-dodatek-c-3-k-
zrizovaci-listine-jsdh-horn
i-zleb.pdf

Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Radek Tuhý 5.2.2020 14:13 podepsáno

Předkladatel: Ing. Vladislav Raška 5.2.2020 14:34 podepsáno



MINISTERSTVO VNITRA 
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

Kloknerova 2295/26, Praha 414, 148 01 
 
Č. j. MV-15111-2/PO-IZS-2020 
 
 
Vážený pan 
 
Jaroslav Hrouda 
Primátor 
Statutární město Děčín 
 
Mírové náměstní 1175/5 
40538 Děčín 
 
 
 
Vážený pane primátore, 
 

obdrželi jsme Váš dopis č. j. MDC/6455/2020 ze dne 16. ledna 2020, ve kterém  nás 
žádáte o náš názor na možnou změnu vnitřní organizace jednotek SDH, které zřizuje 
v samostatné působnosti Statutární město Děčín.  

V dopise nám předkládáte k posouzení dvě varianty uvažovaného začlenění jednotek 
SDH do organizační struktury města a žádáte nás o názor na ně v kontextu tří otázek 
vztahujících se k dotacím a vhodnosti uvedeného řešení.  

Varianta, kdy uvažujete sloučit všechny stávající jednotky SDH do jedné organizační 
složky „jednotky SDH“ při zachování jejich autonomity z hlediska evidenčního čísla 
jednotlivých jednotek SDH, jejich stávající vnitřní organizace, dislokace a kategorie (JPO) je 
možná a z pohledu působnosti Statutárního města Děčín, jako zřizovatele uvedených 
jednotek, není dle našeho názoru v rozporu s právními předpisy.  

Autonomita v označení uvedených jednotek SDH a ponechání evidenčních čísel pak 
zaručuje prokazatelné výkaznictví z hlediska zásahové činnosti i přidělování dotací jak 
v investiční, tak neinvestiční oblasti.  

Pokud byste zřídili jen jednu jednotku SDH statutárního města Děčín a ze stávajících 
jednotek SDH vytvořili  družstva této jednotky umístěná ve stávajících dislokacích, byl by to 
z hlediska dotací jistý problém ve vztahu k výkaznictví i možnosti rozsahu podpory 
v investiční dotaci. 

*MVCRX04UFA35* 
MVCRX04UFA35 
prvotní identifikátor 

Praha 22. ledna 2020 
Počet listů: 2 
 



 

 2 

Co se týká vedoucího organizační složky „jednotky SDH“ a jeho možné dotační 
podpory ze strany MV – GŘ HZS ČR (60 tis ročně na mzdu), je třeba říci, že nelze ji 
akceptovat jako u zaměstnance, který vykonává službu v jednotce jako svoje zaměstnání ve 
smyslu § 68 odst. 3 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně s výjimkou případu, kdy by byl 
současně zařazen v některé z jednotek  této organizační složky, z hlediska postavení 
vedoucího složky minimálně jako její velitel. Těžko si lze představit, že by na jiné funkci 
mohl zastávat současně funkci vedoucího organizační složky. 

Tedy jedna organizační jednotka složky z pohledu zřizovatele organizačně vnitřně 
složená z již fungující jednotek SDH obce, která bude mít svého vedoucího, je možným 
řešením. Uvažované zařazení vedoucího organizační složky „jednotky SDH“ do útvaru 
krizového řízení, který podléhá primátorovi města, vidíme také jako vhodné s ohledem na roli 
primátora při řešení mimořádných událostí, např. dle § 16 zákona č.239/2000 Sb., o 
integrovaném záchranném systému, zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, i praktickém 
podílu jednotek SDH obcí nejen na hašení požárů, záchranných pracích, ale i na úkolech 
v ochraně obyvatelstva. 

 
 

S pozdravem  
 

brig. gen. Ing. František Zadina 
náměstek generálního ředitele HZS ČR   

Podepsáno elektronicky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyřizuje: Dr. Ing. Zdeněk Hanuška 
tel. č.: 950819710 
e-mail: zdenek.hanuska@grh.izscr.cz 



  

Statutární město Děčín 
 
 
 

Dodatek č. 3 
ke zřizovací listině organizační složky statutárního města Děčín – Jednotka sboru 

dobrovolných hasičů Děčín XI – Horní Žleb  
 

 
Statutární město Děčín podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle § 26 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 29 
odst. 1 písm. a) a § 68 odst. 1 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, vydává tento dodatek č. 3 ke zřizovací listině organizační složky města 
– Jednotka sboru dobrovolných hasičů Děčín XI – Horní Žleb, Labské nábřeží 1916/2a, 
405 02 Děčín XI, ze dne 1. července 2005, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. září 2009 
a dodatku č. 2 ze dne 27. března 2014.  
 

 
Článek 1 

 
Tímto dochází ke sloučení organizačních složek: 

a) organizační složka – Jednotka sboru dobrovolných hasičů Děčín III-Staré Město, 

b) organizační složka – Jednotka sboru dobrovolných hasičů Děčín XXXII-Boletice,  

c) organizační složka – Jednotka sboru dobrovolných hasičů Děčín XXXI-Křešice  

s organizační složkou – Jednotka sboru dobrovolných hasičů Děčín XI-Horní Žleb a tímto 
sloučením zanikají organizační složky uvedené v článku 1, bod. a), b), c). 

 
 

Článek 2 
 

Zřizovací listina organizační složky statutárního města Děčín – Jednotka sboru dobrovolných 
hasičů Děčín XI – Horní Žleb, Labské nábřeží 1916/2a, 405 02 Děčín XI, ze dne 1. července 
2005, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. září 2009 a dodatku č. 2 ze dne 27. března 2014, 
se mění takto: 
 

1. V článku 1 odst. 2 se název organizační složky „Jednotka sboru dobrovolných 
hasičů Děčín XI-Horní Žleb mění na „Jednotky sboru dobrovolných hasičů Děčín“.  
 

2. V článku 1 odst. 3 se slova „Sídlo JSDH: Labské nábřeží 1916/2a, 405 02 Děčín XI“ 
mění na „Sídlo organizační složky: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín“. 

 
3. V článku 1 odst. 4 se slova „kategorie jednotky: JPO III/1“ nahrazují slovy 

„Organizační složku tvoří:   

d) Jednotka sboru dobrovolných hasičů Děčín XI-Horní Žleb, zařazená do kategorie 
JPO III/1, dislokovaná v požární zbrojnici na adrese Labské nábřeží 1916/2a, 
405 02 Děčín XI 

e) Jednotka sboru dobrovolných hasičů Děčín III-Staré Město zařazená 
do kategorie JPO III/1, dislokovaná v požární zbrojnici na adrese Březová 
415/41a, 405 01 Děčín III, 



  

f) Jednotka sboru dobrovolných hasičů Děčín XXXII-Boletice, zařazená 
do kategorie JPO III/1, dislokovaná v požární zbrojnici na adrese Spojenců 159, 
407 11 Děčín XXXII, 

g) Jednotka sboru dobrovolných hasičů Děčín XXXI-Křešice, zařazená 
do kategorie JPO V, dislokovaná v požární zbrojnici na adrese Klicperova 231, 
407 11 Děčín XXXI.“ 

 
4. V článku 4 odst. 1 se slova „vedoucí organizačních složek statutárního města Děčín“ 

nahrazují slovy „vedoucí organizační složky“. 
 

5. V článku 7 se slova“ vedoucí organizačních složek statutárního města „nahrazují 
slovy“ vedoucí organizační složky“. 

 
 
 

Článek 3 
 

Tento dodatek č. 3 ke zřizovací listině nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2020. 
 
Tento dodatek č. 3 ke zřizovací listině schválilo Zastupitelstvo města Děčín na svém 
zasedání dne 20. února 2020 usnesením č. ZM 20 01 05 04 

 
 
 
 
V Děčíně dne 20. února 2020 

Jaroslav Hrouda 
primátor statutárního města Děčín 



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 20. 2. 2020 ZM 20 01 05 05

Název:
Žádost manželů ****** a ****** ****** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod pro 
rodinný dům v k.ú. Lesná 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. Lesná u Děčína a

rozhodlo

zastupitelstvu města rozhodnout

1. o poskytnutí účelové dotace manželům ****** a ****** ******, bytem Lesná ******, Děčín XXXV, na výstavbu 
čistírny odpadních vod na p.p.č. ****** v k.ú. Lesná u Děčína k rodinnému domu č.p. ****** na st.p.č. ****** v 
k.ú. Lesná 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 21.01.2020 žádost manželů ****** a ****** ******, bytem Lesná ******, Děčín XXXV 
o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod k rodinnému domu č.p. ****** na st.p.č. ****** 
v k.ú. Lesná u Děčína a usnesením č. RM 20 02 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 Lesná ******, 
Děčín XXXV o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čístírny odpadních vod na p.p.č. ****** v k.ú. Lesná u 
Děčína k rodinnému domu č.p. ****** na st.p.č. ****** v k.ú. Lesná 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 29.11.2018, které nabylo právní moci dne 28.12.2018, 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 09.12.2019 vyjádřil OŽP, který uvádí, že vodoprávní úřad posoudil předložené 
podklady z hlediska stavebně technické dokumentace, umístění stavby vodního díla „Domovní ČOV“ na p.p.č. 
****** v k.ú. Lesná 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 novostavby rodinného domu č.p. ******, Děčín XXXV-Lesná, 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, 

stavební povolení

Příloha: priloha_3_stanoviskoOZP
_A.pdf Komentář: Příloha č. 3 - stanovisko OŽP

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

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Zdeňka Čečáková OE 10.2.2020 09:16 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 10.2.2020 09:22 podepsáno
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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. a  nar. , trvale bytem 
 

č.ú.: 
(dále jen „příjemce dotace“) 
 

uzavírají tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace  
 
 

I. Předmět smlouvy 
 
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové dotace dle Zásad postupu statutárního města 

Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby čistíren 
odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín, 
schválených usnesením Zastupitelstva města Děčín č. ZM 17 07 06 18 ze dne 
21.09.2017 (dále jen „Zásady“) a novelizovaných usnesením Zastupitelstva města Děčín 
č. ZM 18 04 03 11 dne 26.04.2018 s účinností dnem 27.04.2018. 

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

příjemce dotace investorem čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV“) k rodinnému domu 
č.p. na st.p.č. v k.ú. Lesná u Děčína:  
„Čistírna odpadních vod AS-VARIOcomp 5K a retenční nádrž“ na p.p.č. v k.ú. 
Lesná 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.2020. 

 
 



  
 

 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: 20. 2. 2020 ZM 20 01 05 06

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

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

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

rozhodlo

1. o poskytnutí účelové dotace manželům ****** a ****** ******, oba bytem Maxičky č.p. ******, Děčín XVIII, na 
výstavbu čistírny odpadních vod na st.p.č. ****** v k.ú. Maxičky k rodinnému domu č.p. ****** na st.p.č. ****** v 
k.ú. Maxičky dle platných Zásad

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

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 21.01.2020 žádost manželů ****** a ****** ******, bytem Maxičky č.p. ******, Děčín 
XVIII o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod k rodinnému domu č.p. ****** na st.p.č. 
****** v k.ú. Maxičky a usnesením č. RM 20 02 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 Maxičky č.p. 
******, Děčín XVIII o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čístírny odpadních vod na st.p.č. ****** v k.ú. 
Maxičky k rodinnému domu č.p. ****** na st.p.č. ****** v k.ú. Maxičky (příloha č. 1).

Zásady postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby 
čistíren odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín schválilo ZM dne 
21.09.2017 usnesením č. ZM 17 07 06 18 (dále jen „Zásady“), novelizované byly usnesením ZM č. ZM 18 04 
03 11 ze dne 26.04.2018 s účinností dnem 27.04.2018.

Žadatel k žádosti předložil veškeré podklady stanovené Zásadami (viz příloha č. 2). Žadatel disponuje 
pravomocným stavebním povolením ze dne 14.10.2019, které nabylo právní moci dne 08.11.2019, 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 02.01.2020 vyjádřil OŽP, který uvádí, že vodoprávní úřad posoudil předložené 
podklady z hlediska stavebně technické dokumentace, umístění stavby vodního díla „ČOV AQUATEC AT6, 
akumulační nádrž a vsakovací zařízení“ na st.p.č. ****** v k.ú. Maxičky a technických parametrů budovaného 
zařízení zneškodňování odpadních vod a konstatuje, že z vodohospodářského hlediska předložené podklady 
splňují požadavky na přidělení účelové dotace na výstavbu ČOV na st.p.č. ****** v k.ú. Maxičky u stávajícího 
rodinného domu č.p. ******, Děčín XVIII, 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, 

stavební povolení

Příloha: priloha_3_stanoviskoOZP
_A.pdf Komentář: Příloha č. 3 - stanovisko OŽP

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

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Zdeňka Čečáková OE 10.2.2020 09:28 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 10.2.2020 10:11 podepsáno
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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.  a  nar. , trvale bytem 

č.ú.: 
(dále jen „příjemce dotace“) 
 

uzavírají tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace  
 
 

I. Předmět smlouvy 
 
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové dotace dle Zásad postupu statutárního města 

Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby čistíren 
odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín, 
schválených usnesením Zastupitelstva města Děčín č. ZM 17 07 06 18 ze dne 
21.09.2017 (dále jen „Zásady“) a novelizovaných usnesením Zastupitelstva města Děčín 
č. ZM 18 04 03 11 dne 26.04.2018 s účinností dnem 27.04.2018. 

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

příjemce dotace investorem čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV“) k rodinnému domu 
č.p. na st.p.č. v k.ú. Maxičky:  
„Čistírna odpadních vod AQUATEC AT 6, akumulační nádrž o objemu 6,2 m3 a 
vsakovací zařízení“ na pozemku st.p.č. v k.ú. Maxičky. 

 
 

II. Poskytnutí dotace 
 

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

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

 



 
3. Účelová dotace bude poskytnuta pro výstavbu ČOV uvedené v čl. I odst. 2 této smlouvy.  

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

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

odst. 1 této smlouvy v termínu do 90 dnů po předložení sdělení vodoprávního úřadu o 
tom, že stavba byla provedena dle vydaného 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.2020. 

 
 



  
 

 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: 20. 2. 2020 ZM 20 01 05 07

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

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

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

rozhodlo

1. o poskytnutí účelové dotace Bc. ****** ******, bytem ****** ******, ****** na výstavbu čistírny odpadních vod 
na p.p.č. ****** v k.ú. Vilsnice k rodinnému domu č.p. ****** na p.p.č. ****** v k.ú. Vilsnice 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 04.02.2020 žádost Bc. ****** ******, bytem ****** ******, ****** o poskytnutí účelové 
dotace na výstavbu čistírny odpadních vod k rodinnému domu č.p. ****** na p.p.č. ****** v k.ú. Vilsnice a 
usnesením č. RM 20 03 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 Bc. ****** ****** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu 
čistírny odpadních vod na p.p.č. ****** k rodinnému domu č.p. ****** na p.p.č. ****** vše v k.ú. Vilsnice (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 06.05.2019, které nabylo právní moci dne 25.05.2019, 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 „ČOV STMH5“ usazovací jímka, 
vsakovací bloky včetně vtokové a odtokové kanalizace na p.p.č. ****** v k.ú. Vilsnice 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 STMH5 na p.p.č. ****** 
v k.ú. Vilsnice pro novostavbu RD v k.ú. Vilsnice, 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, 

stavební povolení

Příloha: priloha_3_stanoviskoOZP
_A.pdf Komentář: Příloha č. 3 - stanovisko OŽP

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

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Zdeňka Čečáková OE 10.2.2020 09:40 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 10.2.2020 10:41 podepsáno
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Příloha č. 2





























Příloha č. 3



Příloha č. 4 
 

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

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

uzavírají tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace  
 
 

I. Předmět smlouvy 
 
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové dotace dle Zásad postupu statutárního města 

Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby čistíren 
odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín, 
schválených usnesením Zastupitelstva města Děčín č. ZM 17 07 06 18 ze dne 
21.09.2017 (dále jen „Zásady“) a novelizovaných usnesením Zastupitelstva města Děčín 
č. ZM 18 04 03 11 dne 26.04.2018 s účinností dnem 27.04.2018. 

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

příjemce dotace investorem čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV“) k rodinnému domu 
č.p. na st.p.č. v k.ú. Vilsnice:  
„ČOV STMH5“ vtoková a odtoková kanalizace, usazovací jímka a vsakovací bloky na 
p.p.č. v k.ú. Vilsnice. 

 
 

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.2020. 

 
 

  



 
 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: 20. 2. 2020 ZM 20 01 05 08-09

Název:
Zápis ze zasedání FV ZM č. 10/2019 ze dne 09. 12. 2019 a Zápis ze zasedání FV ZM č. 1/2020 ze dne 13. 
01. 2020

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

ZM 20 01 05 08

Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 10/2019 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 09. 12. 2019 a 
tento

bere na vědomí

.

Návrh usnesení:

ZM 20 01 05 09

Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 01/2020 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 13. 01. 2020 a 
tento

bere na vědomí

.

Stanovisko RM:

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

Důvodová zpráva:
viz příloha - Zápis ze zasedání FV ZM č. 10/2019 ze dne 09. 12. 2019 a Zápis ze zasedání FV ZM č. 1/2020 
ze dne 13. 01. 2020

Vyjádření:



Příloha: Zapis_FV_ZM_10_2019_a
non.pdf Komentář: Zápis FV ZM č. 10/2019

Příloha: Zapis_FV_ZM_1_2020_an
on.pdf Komentář: Zápis FV ZM č. 1/2020

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Zdeňka Čečáková OE 10.2.2020 10:31 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 10.2.2020 10:42 podepsáno





















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 20. 2. 2020 ZM 20 01 05 10-11

Název:
Zápis z 12. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 11.12.2019, zápis z 13. zasedání 
kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 22.01.2020

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

ZM 20 01 05 10

Zastupitelstvo města
bere na vědomí

zápis z 12. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 11.12.2019.

Návrh usnesení:

ZM 20 01 05 11

Zastupitelstvo města
bere na vědomí

zápis z 13. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 22.01.2020.

Stanovisko RM:

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

Důvodová zpráva:
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Děčín doporučuje vzít na vědomí zápisy z 12. zasedání kontrolního 
výboru zastupitelstva města ze dne 11.12.2019 a zápis z 13. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva 
města ze dne 22.01.2020

Vyjádření:



Příloha: Zapis_KV_ZM_12_191211
_anonym.pdf Komentář:          

Příloha: Zapis_KV_ZM_13_200122
_anonym.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Petr Hodboď OPO 5.2.2020 17:26 podepsáno

Předkladatel: Ing. Vladislav Raška 6.2.2020 07:45 podepsáno















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 20. 2. 2020 ZM 20 01 05 12

Název:
Přistoupení statutárního města Děčín k Pověření Ústeckého kraje ve věci poskytnutí příspěvku na provoz 
příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Děčín pro rok 2020

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo přistoupení statutárního města města Děčín k Pověření Ústeckého kraje č. 23 
a č. 3 k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb 
Ústeckého kraje na období 2019-2021, s tím, že finanční prostředky pro rok 2020 poskytnuté z rozpočtu 
statutárního města Děčín příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Děčín tvoří nedílnou součást 
jednotné vyrovnávací platby hrazené poskytovateli v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 
Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby 
udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU) a 
je určena ke krytí nezbytných nákladů vynaložených na zajištění dostupnosti sociálních služeb uvedených ve 
Zřizovací listině Centra sociálních služeb Děčín, p.o. a

schvaluje

přistoupení statutárního města města Děčín k Pověření Ústeckého kraje č. 23 a č. 3 k zajištění dostupnosti 
poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 
2019-2021, s tím, že finanční prostředky poskytnuté pro rok 2020 z rozpočtu statutárního města Děčín 
příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Děčín tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby 
hrazené poskytovateli v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování 
Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým 
podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU) a je určena ke 
krytí nezbytných nákladů vynaložených na zajištění dostupnosti sociálních služeb uvedených ve Zřizovací 
listině Centra sociálních služeb Děčín, p.o.

Stanovisko RM:
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit přistoupení statutárního města města Děčín k Pověření 
Ústeckého kraje č. 23 a č. 3 k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě 
sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021, s tím, že finanční prostředky poskytnuté pro rok 
2020 z rozpočtu statutárního města Děčín příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Děčín tvoří 
nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené poskytovateli v souladu s Rozhodnutím Komise o 
použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného 
hospodářského zájmu (2012/21/EU) a je určena ke krytí nezbytných nákladů vynaložených na zajištění 
dostupnosti sociálních služeb uvedených ve Zřizovací listině Centra sociálních služeb Děčín, p.o.

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučuje schválit.



Důvodová zpráva:
Finanční prostředky z veřejných zdrojů pro fungování sociálních služeb jsou od roku 2016 poskytovány v 
souladu s Rozhodnutím Evropské komise ze dne 20. 12. 2011, č. 2012/21/EU, o použití čl. 106 odst. 2 
"Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné 
služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb hospodářského zájmu" formou 
vyrovnávací platby. Jedná se o platbu z veřejných rozpočtů, kterou veřejné instituce poskytují určitému 
subjektu k pokrytí nákladů veřejně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byl vybrán resp. pověřen. Pokud 
je vyrovnávací platba poskytována z více zdrojů, musí být určen subjekt, který bude hlavním „garantem“ 
správnosti výpočtu vyrovnávací platby, ale i nakládání s poskytnutými prostředky. Podle §95 zákona č. 
108/2006 Sb. kraj mj. zajišťuje dostupnost poskytování sociálních služeb a určuje síť sociálních služeb na 
svém území. Potřebné služby jsou zařazeny do Základní sítě služeb ÚK. Tyto služby obdržely časově 
omezené (tříleté) Pověření poskytovatele k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do 
Základní sítě sociálních služeb, přílohou tohoto pověření je vyčíslena i maximální výše veřejné podpory.

Od roku 2016 je třeba v jednotlivých případech řešit vztah statutárního města Děčín k Pověření Ústeckého 
kraje. Přistoupení k pověření se týká všech poskytovatelů registrovaných sociálních služeb, které jsou 
zahrnuty do Základní sítě ÚK, kromě neziskových organizací tedy i Centra sociálních služeb Děčín, p.o. V 
případě nepřistoupení musí statutární město Děčín zabezpečit vlastní výpočty vyrovnávací platby pro každou 
službu, vydání vlastního pověření, kontrolu vynaložených prostředků a další administrativní činnosti s 
problematikou vyrovnávací platby spojené. Je proto výhodné se takto k Pověření ÚK připojit a následovat tak 
praxi i jiných měst. Od roku 2016 bylo každoročně ze strany statutárního města Děčín schváleno přistoupení k 
pověření ÚK.

Finanční prostředky určené pro Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. dle schváleného rozpočtu statutárního 
města Děčín pro rok 2020 jsou určeny ke krytí nezbytných nákladů vynaložených na zajištění dostupnosti 
sociálních služeb a tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené poskytovateli v souladu s 
Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě 
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU). Navazující činnosti (např. Klub pro seniory „Zlatý podzim“ a 
CSS minibus), které příspěvková organizace vykonává, jsou financovány mimo režim vyrovnávací platby.

Vyjádření:

Příloha: scan_priloha_1_anonym.
pdf Komentář:          

Příloha: scan_priloha_2_anonym.
pdf Komentář:          

Příloha: scan_priloha_3_anonym.
pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Mgr. Eva Štolbová OSV 7.2.2020 09:13 podepsáno

Předkladatel: Ing. Ondřej Smíšek 10.2.2020 10:19 podepsáno

































































































MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 20. 2. 2020 ZM 20 01 05 13

Název:
Výpověď Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo výpověď Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 2019-0249/OSV a
schvaluje

výpověď Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 2019-0249/OSV, která je přílohou č. 2 tohoto 
materiálu. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala výpověď Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 2019-0249/OSV a doporučuje 
zastupitelstvu města schválit výpověď Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 2019-0249/OSV, která je 
přílohou č. 2 tohoto materiálu. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučuje schválit.



Důvodová zpráva:
Organizace Spirála, Ústecký kraj, z.s., IČ: 68954221 obdržela od statutárního města Děčín dotaci na dvě 
poskytované sociální služby na rok 2019 v celkové výši 40.000,00 Kč (příloha č. 1). Organizace opomněla 
podmínky smlouvy, ve které je uvedeno v bodě III. Povinnosti příjemce.
1) Dotace je poskytována za těchto podmínek: 
Příjemce dotace: a) prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy nečerpá finanční prostředky z Evropského 
sociálního fondu, dále jen „ESF“, na sociální služby podporované dotačním řízením statutárního města Děčín. 
V případě, že v průběhu čerpání dotace poskytnuté statutárním městem Děčín začne příjemce dotace čerpat 
finanční prostředky z individuálního projektu, oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví, dále jen „OSV.“ Dále bude postupováno dle schváleného Dotačního programu „Podpora 
oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“.
V čl. IV Ostatní a závěrečná ustanovení, odst. 3) a 4) je uvedeno: 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. 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. 
Organizace čerpala finanční prostředky z ESF již před uzavřením této smlouvy s městem. Oznámení o 
spolufinancování zaslali dne 02.01.2020. Následně organizace sama zaslala na účet města vratku dotace ve 
výši 40.000,00 Kč. 
Samotné vrácení dotace v plné výši však nijak neukončuje závazek mezi městem a organizací, resp. smlouva 
nijak nezaniká. Je tedy potřeba výpověď učinit a zaslat ji příslušné organizaci. Z tohoto důvodu odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví předkládá výpověď smlouvy ke schválení (příloha č. 2.)

Vyjádření:

Příloha: Smlouva_A_nad_50_tis_S
pirála_anonym.pdf Komentář:          

Příloha: Spirala_vypoved_smlouv
y.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Mgr. Eva Štolbová OSV 7.2.2020 09:14 podepsáno

Předkladatel: Ing. Ondřej Smíšek 10.2.2020 10:21 podepsáno
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 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 uzavřená v souladu s ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

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

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

 Zastoupené Jaroslavem Hroudou, primátorem 

 

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

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

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

2) O poskytnutí dotace a o uzavření smlouvy rozhodlo zastupitelstvo města usnesením 
č. ZM 19 04 04 06 ze dne 25.04.2019. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 V Děčíně dne V……………… dne  

 

 

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

 za poskytovatele dotace za příjemce dotace 
            Jaroslav Hrouda              



Výpověď Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 2019-249/OSV 
 
Vážení, 
na základě Vašeho oznámení o čerpání finančních prostředků z ESF, na sociální službu 
Intervenční centrum, na kterou jste pro rok 2019 obdrželi od statutárního města Děčín dotaci 
ve výši 30 000 Kč (smlouva č. 2019-0249/OSV) sdělujeme následující: 
 
V čl. IV Ostatní a závěrečná ustanovení, odst. 3) a 4) je uvedeno: 
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. 
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.  
 
Výpověď ze smlouvy č. 2019-0249/OSV byla schválena zastupitelstvem města č. usnesení 
….. dne … 
 
Dle údajů z registru smluv bylo odborem sociálních věcí a zdravotnictví zjištěno, že smlouva o 
poskytnutí finančních prostředků z ESF je uzavřena již od roku 2017. 
 

 
 
 
S pozdravem 
 

V Děčíně dne        Jaroslav Hrouda 
      primátor 
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Tento materiál vznikal průběžně v období realizace cílů a opatření 3. komunitního plánu 

sociálních služeb města Děčín 2015-2018. Jednotlivé aktivity, které vedly k naplnění cílů, byly 

průběžně zaznamenávány do realizačních plánů jednotlivých koordinačních skupin. 

Předložený materiál je sumárním přehledem všech aktivit, které se uskutečnily v období let 

2015 – 2018. 

V rámci 3. komunitního plánu bylo stanoveno celkem 17 cílů a 69 opatření. Všichni členové 

koordinačních skupin byli s naplněním cílů seznámeni a hlasováním odsouhlasili jejich obsah. 
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Sumář cílů a opatření 3. KPSS Splnění předpokladu Jedná se o vznik nové 
služby nebo programu 

Společné cíle   

Cíl 5. Oblast společných cílů   

Opatření 5.1.1 Zajištění fungování procesu 
komunitního plánování na magistrátu města 
Děčín 

splněno NE 

Opatření 5.1.2 Zajištění informovanosti o KP a 
sociálních službách  

splněno NE 

Opatření 5.1.3 Osvětová činnost splněno NE 

KS Senioři  Splnění předpokladu Jedná se o vznik nové 
služby nebo programu 

Cíl 1.1 Udržení stávajících sociálních služeb pro 
seniory 

  

Opatření 1.1.1 Pečovatelské a asistenční služby splněno NE 

Opatření 1.1.2 Odlehčovací služby nebylo splněno NE 

Opatření 1.1.3 Domov pro seniory splněno NE 

Opatření 1.1.4 Domov se zvláštním režimem splněno NE 

Opatření 1.1.5 Domácí hospicová péče splněno NE 

Opatření 1.1.6 Dluhová poradna (nejen) pro 
seniory 

splněno NE 

Cíl 1.2 Rozvoj stávajících sociálních služeb pro 
seniory 

  

Opatření 1.2.1 Samostatný domov se zvláštním 
režimem 

částečně splněno NE 

Opatření 1.2.2 Bezplatné dluhové poradenství 
pro seniory 

splněno NE 

Opatření 1.2.3 Preventivní činnost v rámci 
zadlužení seniorů 

splněno NE 

Cíl 1.3 Nové sociální služby pro seniory    

Opatření 1.3.1 Domov pro seniory Bechlejovice částečně splněno ANO 

Cíl 1.4 Podpora a rozvoj stávajících aktivit pro 
seniory 

  

Opatření 1.4.1 Kluby seniorů splněno NE 

Opatření 1.4.2 Zajištění volnočasových aktivit 
v rámci Svazu důchodců, Svazu diabetiků, OROS 

splněno NE 

Opatření 1.4.3. Vzdělávání splněno NE 

Opatření 1.4.4. Kulturní akce pro seniory splněno NE 

KS OZP Splnění předpokladu Jedná se o vznik nové 
služby nebo programu 

Cíl 2.1 Udržení stávajících soc. služeb pro OZP   

2.1.1 Raná péče  splněno NE 

2.1.2 Domovy pro OZP splněno NE 

2.1.3 Chráněné bydlení nebylo splněno NE 

2.1.4 Podpora samostatného bydlení částečně splněno NE 

2.1.5 Denní stacionáře splněno NE 

2.1.6 Sociálně aktivizační služby splněno NE 

2.1.7 Sociálně terapeutické dílny splněno NE 

2.1.8 Sociální rehabilitace splněno NE 

2.1.9 Pečovatelské a asistenční služby splněno NE 
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2.1.10 Odlehčovací služby nebylo splněno NE 

2.1.11 Odborné sociální poradenství splněno NE 

Cíl 2.2 Rozvoj stávajících soc. služeb pro OZP   

2.2.1 Rozvoj chráněného bydlení pro OZP  částečně splněno NE 

2.2.2 Rozvoj sociální rehabilitace částečně splněno NE 

2.2.3 Rozvoj sociální terapeutických dílen nebylo splněno NE 

Cíl 2.3 Vznik nových sociálních služeb pro OZP   

Opatření 2.3.1 Vznik nových terapeutických 
dílen 

nebylo splněno ANO 

Opatření 2.3.2 Vznik nového chráněného 
bydlení 

nebylo splněno ANO 

Cíl 2.4 Podpora a rozvoj aktivit pro OZP   

Opatření 2.4.1 Zaměstnávání OZP částečně splněno NE 

Opatření 2.4.2 Dobrovolnictví splněno NE 

Opatření 2.4.3 Volnočasové aktivity splněno NE 

Opatření 2.4.4 Bezbariérové město splněno NE 

Opatření 2.4.5 Půjčovny kompenzačních 
pomůcek 

splněno NE 

KS Rodiny, děti a mládež Splnění předpokladu Jedná se o vznik nové 
služby nebo programu 

Cíl 3.1 Udržení stávající sítě soc. služeb 
zaměřených na rodiny, děti a mládež 

  

Opatření 3.1.1 Odborné sociální poradenství 
(manželské, vztahové a rodinné) 

splněno NE 

Opatření 3.1.2 Odborné soc. poradenství 
(občanská poradna) 

splněno NE 

Opatření 3.1.3 Azylový dům splněno NE 

Opatření 3.1.4 Nízkoprahové zařízení pro děti a 
mládež 

splněno NE 

Opatření 3.1.5 Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi 

splněno NE 

Opatření 3.1.6 Terénní programy částečně splněno NE 

Cíl 3.2 Rozvoj stávajících sociálních služeb 
zaměřených na rodiny s dětmi 

  

Opatření 3.2.1 Zvýšení kapacity odborného 
sociálního poradenství (manželské, vztahové a 
rodinné) 

nebylo splněno NE 

Opatření 3.2.2 Rozšíření terénní práce 
v rodinách v obtížné životní situaci 

nebylo splněno NE 

Cíl 3.3 Zřízení nových služeb zaměřených na 
rodiny s dětmi 

  

Opatření 3.3.1 Zřízení nového nízkoprahového 
zařízení pro děti a mládež 

splněno ANO 

Cíl 3.4 Udržení a rozvoj dalších aktivit 
zaměřených na rodiny s dětmi 

  

Opatření 3.4.1 Slaďování rodinného a 
pracovního života 

splněno NE 

Opatření 3.4.2 Zamezení sociálního vyloučení 
rodičů s dětmi 

splněno NE 
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Opatření 3.4.3 Rozvoj rodičovských kompetencí 
a jejich upevňování 

splněno NE 

Opatření 3.4.4 Rozvoj spolupráce v oblasti 
prevence rizikového chování dětí a mládeže 

částečně splněno NE 

Opatření 3.4.5 Rozvoj soc. pedagogických služeb 
pro předškolní děti ze sociálně znevýhodněného 
prostředí 

částečně splněno NE 

KS Osoby v krizi Splnění předpokladu 
Jedná se o vznik nové 
služby nebo programu 

Cíl 4.1 Udržení stávající sítě soc. a souvisejících 
služeb, Optimalizace služeb cílové skupině. 

  

Opatření 4.1.1 Zajištění terénních programů pro 
uživatele žijících ve vyloučených lokalitách 

splněno NE 

Opatření 4.1.2 Zajištění nízkoprahových služeb 
pro uživatele drog a jejich blízké 

splněno NE 

Opatření 4.1.3 Zajištění služeb Intervenčního 
centra k řešení problematiky drog a jejich blízké 

splněno NE 

Opatření 4.1.4 Zajištění služeb odborného soc. 
poradenství pro uživatele z cílové skupiny 

splněno NE 

Opatření 4.1.5 Zajištění služeb telefonické 
krizové pomoci 

splněno NE 

Opatření 4.1.6 Zajištění služby následné péče – 
ambulantní pro osoby ohrožené závislostmi 

splněno NE 

Opatření 4.1.7 Zajištění služeb azylových domů 
všech typů 

splněno NE 

Opatření 4.1.8 Zajištění služeb noclehárny splněno NE 

Opatření 4.1.9 Zajištění služeb nízkoprahového 
denního centra pro osoby bez domova 

splněno NE 

Opatření 4.1.10 Zajištění služeb pro oběti 
trestné činnosti 

splněno NE 

Cíl 4.2 Rozvoj služeb pro ohrožené skupiny 
obyvatel – osoby v krizi 

  

Opatření 4.2.1 Optimalizace kapacit Azylového 
domu 

nebylo splněno ANO 

Opatření 4.2.2 Rozvoj odborného soc. 
poradenství v oblasti zadlužování 

splněno NE 

Cíl 4.3 Vznik nových sociálních služeb pro 
osoby v krizi 

  

Opatření 4.3.1 Zvýšení dostupnosti krizových 
lůžek 

částečně splněno ANO 

Opatření 4.3.2 Vznik nízkoprahového zařízení 
pro mládež 

splněno ANO 

Cíl 4.4 Zajištění systémových opatření   

Opatření 4.4.1 Podílet se na vypracování 
koncepce bydlení ve městě Děčín 

splněno NE 

Opatření 4.4.2 Podílet se na zaměstnávání osob 
z cílové skupiny 

splněno NE 

Opatření 4.4.3 Monitoring situace spojené 
s problematikou bezdomovectví 

splněno NE 
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Opatření 5.1.2 Zajištění informovanosti o KP a sociálních službách 

Předpokládané dopady opatření: 
- větší informovanost veřejnosti napříč informačními kanály 
- aktuální informace z oblasti sociálních služeb na Děčínsku 

 
V souvislosti s tímto opatřením bylo předpokládáno, že finanční zdroje budou pocházet z rozpočtu 
statutárního města Děčín.  

V souvislosti s naplněním opatření 5.1.2 byly realizovány tyto aktivity: 

1. fungování Socio-info centra 
2. vydání Sociálního průvodce Děčínska v r. 2015 
3. provozování webu KP, prorodinného webu 
4. prezentace organizací zapojených v KP ve Zpravodaji města 
5. realizace akce „Den zdraví a služeb“ v r. 2016, 2018 

Vyhodnocení opatření 5.1.2: 

Opatření bylo naplňováno průběžně. V rámci Socio-info centra bylo průběžně poskytováno 
poradenství obyvatelům v tíživé situaci. V roce 2015 byla vydána informační brožura Sociální 
průvodce Děčínska, která je po celou dobu využívána jako informační materiál pro obyvatele 
Děčína v širokém spektru zařízení. Po celou dobu byly informace z oblasti předávány obyvatelům 
města prostřednictvím webů města i v tištěné podobě v rámci Zpravodaje. Prezentace služeb byla 

SPOLEČNÉ CÍLE 
Cíl 5.1 Zajištění plánování sociálních služeb prostřednictvím komunitního 
plánování na Magistrátu města Děčín 
Komunitní plánování je metoda, která umožňuje na základě znalosti poptávky po sociálních službách 
v daném místě plánovat rozvoj těchto služeb na vymezeném území. Výstupem procesu komunitního 
plánování je 3. komunitní plán města Děčín, který bude během implementace vyhodnocován. 
Komunitní plánování je na Magistrátu města Děčín etablované, funguje již od roku 2004. Je třeba 
stavět na zavedeném systému práce, ale zároveň reflektovat potřeby změn v procesu. Komunitní 
plánování je aktivní odborná platforma, která pružně reaguje na aktuální témata na lokální 
i celospolečenské úrovni, k procesu patří i rozšiřování informovanosti o sociálních službách ať už 
v tištěné podobě, v rámci městských akcí nebo elektronicky. 

Opatření 5.1.1 Zajištění fungování procesu komunitního plánování na Magistrátu města 
Děčín 

Předpokládané dopady opatření: 
- získávání validních dat jako podklad pro rozhodování politické reprezentaci 
- navrhování řešení problémů v sociální oblasti 
- efektivnější koordinace sociálních služeb ve městě Děčín 

V souvislosti s tímto opatřením bylo předpokládáno, že finanční zdroje budou pocházet především 
z rozpočtu statutárního města Děčín a ESF. 

V souvislosti s naplněním opatření 5.1.1 byly realizovány tyto aktivity: 

1. Jednání koordinačních skupin 
2. Jednání manažerského týmu 

Vyhodnocení opatření 5.1.1: 

Opatření bylo v průběhu celého období naplňováno průběžně. Probíhala pravidelná jednání 
koordinačních skupin i manažerského týmu, pravidelně byla shromažďována data o sociální oblasti 
od členů KS i plánování rozvoje služeb ve spolupráci s městem. 

Závěr: 

Opatření 5.1.1 bylo splněno 
Finance potřebné k realizaci tohoto opatření pocházely z rozpočtu statutárního města Děčín 
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úspěšně realizována v rámci akce Den zdraví a služeb v Obchodním centru Pivovar za spolupráce 
členů KP s cílem zorientovat obyvatele v nabídce sociálních a dalších služeb a přiblížit jim jejich 
činnost. 

Závěr: 

Opatření 5.1.2 bylo splněno 
Finanční stránku opatření zajistilo statutární město Děčín a dále potom menší dotační programy 
např. z KÚÚK. 

 

Opatření 5.1.3 Osvětová činnost 

Předpokládané dopady opatření: 
- zvýšení informovanosti široké veřejnosti 
- snižování stigmatizace klientů a poskytovatelů 
-  zvýšení informovanosti odborníků 
- forma edukace uzpůsobená konkrétní cílové skupině 

V souvislosti s tímto opatřením bylo předpokládáno, že činnosti proběhnou v rámci činnosti KP, tedy 
bez dodatečných nákladů. 

V souvislosti s naplněním opatření 5.1.3 byly realizovány tyto aktivity: 

1. realizace workshopů: např. „Zaměstnávání osob v krizi: Dobrá praxe“, Dostupnost krizových 
lůžek, Bydlení pro osoby v krizi, Inkluze do škol, Kyberšikana, Prezentace služeb, Inspekce 
kvality, Dotace Kraj, chystané změny k standardům soc. služeb, legislativní změny, WC karty 
a Eurozámky, Sociální pohřby.                                     

2. realizace přednášek: např. Parkinson z pohledu pacienta, Ochrana spotřebitele, Seznamte 
se, Alzheimerova choroba, Semináře mateřských center na posílení rodičovských 
kompetencí, Preventivní aktivity MP, OŠK, Pohyb propojený moudrostí, Semináře k 
problematice GPDR. 

Vyhodnocení opatření 5.1.3: 

Opatření bylo naplňováno průběžně. V rámci činnosti KS za účelem rozšíření nových informací, 
pohledů a dobré praxe byly realizovány některé workshopy, směrem k veřejnosti pak byly 
realizovány přednášky menšího rozsahu v rámci dalších akcí pořádaných KP. 

Závěr: 

Opatření 5.1.3 bylo splněno 
Opatření bylo naplňováno v rámci existujících struktur, tedy bez dodatečných nákladů. 
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Opatření 1.1.2 Odlehčovací služby 

Předpokládané dopady opatření: 
- zajištění klienta v době nepřítomnosti rodiny 
- možnost odpočinku pro pečující 
- zabezpečený senior – péče poskytována 24 hodin denně 

Předpokládané finanční zdroje - statutární město Děčín, Krajský úřad Ústeckého kraje, sponzoři, 
úhrady uživatelů, ÚP ČR, příspěvek zřizovatele, vlastní zdroje. 

V souvislosti s naplněním opatření 1.1.2 byly realizovány tyto aktivity: 

1. Zajištění odlehčovací služby v územním obvodu města Děčín. 
2. Přeregistrování služby na DS – Valerie – Homecar s.r.o., ČČK. 
3. Zrušení registrace poskytovatelů sociálních služeb Agentuře Naděje. 
4. Snížení kapacity odlehčovací služby v Děčíně o 37 míst. 

Vyhodnocení opatření 1.1.2: 

Problematika pobytové odlehčovací služby je v poskytování časově omezené služby. Zájemci a 
uživatelé služby mají zájem o dlouhodobé pobyty, které odlehčovací služba nemůže poskytovat. 
Valerie – Homecare s.r.o. přeregistrovala odlehčovací službu na domov pro seniory, kapacita 15 
lůžek. Také Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín požádal o přeregistraci odlehčovací 

Koordinační skupina SENIOŘI 
Cíl 1.1.Udržení stávajících sociálních služeb pro seniory 
Cílem je poskytnout seniorům takové sociální služby, které podporují jejich aktivní život, nabízejí jim 
možnost zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, ale také kvalitní pobytové služby. Zapojují 
je do života společnosti, příznivě působí na jejich fyzický i psychicky stav a udržují je v dobré kondici. 
Dále seniorům poskytují kontakt se společenským prostředím a rodinou, rozvíjejí jejich fyzické, 
sociální a duševní schopnosti. 

Opatření 1.1.1. Pečovatelské a asistenční služby 

Předpokládané dopady opatření: 
- umožnění setrvání uživatele za podpory služby co nejdéle ve svém domově a zachování si 

soukromí 
- propojení poskytování profesionální služby s péčí rodiny a navazujícími sociálními službami 
- prevence negativních společenských jevů – např. nedůstojné podmínky přežívání, zanedbání 

seniora 
- zajištění základních potřeb uživatelů služeb 
- udržení a zkvalitnění života, spokojenosti uživatelů služeb 
- poskytování základního poradenství 
- udržení sociální vazeb 
- odstranění komunikačních a fyzických bariér 

Předpokládané finanční zdroje -  KÚÚK, statutárního město Děčín a úhrady uživatelů. 

V souvislosti s naplněním opatření 1.1.1. byly realizovány tyto aktivity: 

1. Zajištění pečovatelské a asistenční služby v územním obvodu města Děčín. 
2. Registrovaná SS – pečovatelská služba Prosapia, z.ú. 
3. Příprava na reorganizační změnu CSS a reorganizace samotné pečovatelské služby. 

Vyhodnocení opatření 1.1.1.: 

V souladu se sociodemografickým vývojem je zachování a rozvoj činnosti organizací, které v 
současné době poskytují sociální služby nejen seniorům na území správního obvodu města Děčín, 
velice významné. Tyto organizace zajišťují osobám v seniorském věku adekvátní a odbornou péči a 
služby s ohledem na jejich individuální potřeby. 

Závěr: 

Opatření 1.1.1. bylo splněno.  
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služby na domov pro seniory, avšak z důvodu výpovědi z nájmu a nenalezení náhradních prostor, 
musel poskytovatel snížit kapacitu pobytové služby domova pro seniory o 9 míst.  
Agentuře Naděje s kapacitou 13 lůžek byla zrušena registrace soc. služby z důvodu neplnění 
registračních podmínek KÚÚK.  
Poskytování pobytové odlehčovací služby zajišťuje pouze Agentura komplexní domácí péče ANNA 
s kapacitou 15 míst. 

Závěr: 

Opatření 1.1.2 nesplněno. Celková kapacita odlehčovací služby ve městě Děčín je 15 lůžek, což 
představuje snížení kapacity oproti plánu o 37 míst. 

 

Opatření 1.1.3. Domov pro seniory 

Předpokládané dopady opatření: 
- zabezpečený senior s 24hodinovým dohledem 
- poskytování širokého spektra služeb 

Předpokládané finanční zdroje - statutární město Děčín, Krajský úřad Ústeckého kraje, příjmy od 
klientů, příspěvek na péči, úhrady pojišťoven. 

V souvislosti s naplněním opatření 1.1.2 byly realizovány tyto aktivity: 

1. Služba poskytována podle registrace po dobu rekonstrukce budovy na Kamenické ulici v 
pronajatých prostorech v ul. Březová. 

2. Ukončená rekonstrukce DS v roce 2015. 
3. Od 5.10.2015 změna kapacity (65 lůžek) v souvislosti s novým stavebně-technickým 

uspořádáním zrekonstruovaného objektu na Kamenické ulici. Současná kapacita 55 lůžek. 
4. Služba funguje beze změny. 

Vyhodnocení opatření 1.1.3.: 

V souladu se sociodemografickým vývojem je zachování a rozvoj činnosti organizací, které v 
současné době poskytují sociální služby seniorům na území správního obvodu města Děčín, velice 
významné. Tyto organizace zajišťují osobám v seniorském věku adekvátní a odbornou péči a služby 
s ohledem na jejich individuální potřeby 

Závěr: 

Opatření 1.1.3. bylo splněno.   

 

Opatření 1.1.4. Domov se zvláštním režimem 

Předpokládané dopady opatření: 
- poskytování na základě režimových opatření 
- práce s komunitními prvky 
- zapojení do vlastní sebeobsluhy v prostředí důvěry a pochopení 
- zabezpečený senior s 24hodinovým dohledem 

Předpokládané finanční zdroje - statutární město Děčín, Krajský úřad Ústeckého kraje, příjmy od 
klientů, příspěvek na péči, úhrady pojišťoven. 

V souvislosti s naplněním opatření 1.1.4. byly realizovány tyto aktivity: 

1. Služba poskytována podle registrace - Oblastní charita Česká Kamenice a CSS Děčín, p.o. 

Vyhodnocení opatření 1.1.4.: 

CSS Děčín, p.o. služba poskytovaná dle registrace po dobu rekonstrukce budovy na Kamenické ulici 
v pronajatých prostorách v Březové ulici. Od 5.10.2015 změna kapacity (36 lůžek) v souvislosti s 
novým stavebně-technickým uspořádáním zrekonstruovaného objektu na Kamenické ulici. 
Současná kapacita 46 lůžek. Oblastní charita Česká Kamenice služba poskytovaná podle registrace 
pro cílovou skupinu – osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby s 
chronickým duševním onemocněním. Služba není určena pro osoby s Alzheimerovou demencí. 
Služba je určena osobám od 45 let. 
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Závěr: 

Opatření 1.1.4. bylo splněno 

 

Opatření 1.1.5. Domácí hospicová péče 

Předpokládané dopady opatření: 
- zajistit umírajícím osobám klidný a důstojný pobyt v domácím prostředí a v kruhu svých 

nejbližších 
- zajistit umírajícím osobám kvalitu života odpovídající jejich zdravotnímu stavu, sociálním a 

dalším podmínkám a možnostem 
- poskytnout pečujícím osobám odpočinek a časový prostor pro vyřízení nezbytných 

záležitostí 
- poskytnout pečujícím osobám potřebnou psychickou, citovou i praktickou podporu 

Předpokládané finanční zdroje - KÚÚK, statutární město Děčín. 

V souvislosti s naplněním opatření 1.1.5. byly realizovány tyto aktivity: 

1. Ukončení poskytování služby od Spolku OPORA. 
2. Registrace služby ADP ANNA. 
3. Zahájení činnosti ADP Anna. 
4. Domácí hospicová péče ADP ANNA. 
5. Poskytování domácí hospicové péče Valerie Machová – Komplexní domácí péče. 

Vyhodnocení opatření 1.1.5.: 

V květnu roku 2015 ukončil Spolek OPORA poskytování služby, z důvodu nízké podpory služby a 
nízkého zájmu klientů o tuto službu. Na podzim roku 2015 proběhla registrace služby ADP ANNA pro 
cílovou skupinu osob s chronickým onemocněním. Služba poskytována od listopadu 2015. Z 
požadavku KP byla cílová skupina vykryta. Valerie Machová uzavřela s pojišťovnami rozšiřující 
smlouvy o paliativní péči pro klienty v terminálním stádiu. 

Závěr: 

Opatření 1.1.5. bylo splněno 

 

Opatření 1.1.6. Dluhová poradna 

Předpokládané dopady opatření: 
- nalezení východiska z tíživé životní situace ve spojitosti s dluhovou problematikou, resp. s 

finančními problémy 
- informovaný klient  

Předpokládané finanční zdroje – KÚÚK, statutární město Děčín. 

V souvislosti s naplněním opatření 1.1.6. byly realizovány tyto aktivity: 

1. Poskytování dluhového poradenství. 

Vyhodnocení opatření 1.1.6.: 

V souladu se sociodemografickým vývojem je zachování a rozvoj činnosti organizací, které v 
současné době poskytují sociální služby seniorům na území správního obvodu města Děčín, velice 
významné. Tyto organizace zajišťují osobám v seniorském věku adekvátní a odbornou péči a služby 
s ohledem na jejich individuální potřeby. Služba dluhového poradenství je poskytována v rámci 
registrované sociální služby odborné sociální poradenství. Získané finanční prostředky umožnily 
celoroční provoz služby a rozšíření provozní doby jen pro dluhové poradenství 

Závěr: 

Opatření 1.1.6. bylo splněno. 

 

Cíl 1.2.: Rozvoj stávajících sociálních služeb pro seniory 
V rámci rozvoje a rozšíření kapacity sociálních služeb pro seniory se jedná zejména o domov se 
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Opatření 1.2.2. Bezplatné dluhové poradenství pro seniory  

Předpokládané dopady opatření: 
- větší počet klientů, kterým je poskytnuto dluhové poradenství 
- nalezení východiska z tíživé životní situace ve spojitosti s dluhovou problematikou, resp. s 

finančními problémy 

Předpokládané finanční zdroje - KÚÚK, statutární město Děčín. 

V souvislosti s naplněním opatření 1.2.2. byly realizovány tyto aktivity: 

1. Rozšíření provozní doby bezplatného dluhového poradenství – Prosapia. 

Vyhodnocení opatření 1.2.2: 

zvláštním režimem a dluhové poradenství. V červnu 2011 vznikla služba domov se zvláštním 
režimem na základě cílů 2. komunitního plánu jako samostatné oddělení domova pro seniory (CSS 
Děčín, p.o.). Na základě potřeby je nyní nutné zřídit samostatný domov se zvláštním režimem. 
Potřeba bezplatného dluhového poradenství a preventivní činnosti v rámci zadluženosti reaguje 
na stále se zvyšující počet zadlužených seniorů. 

Opatření 1.2.1. Samostatný domov se zvláštním režimem 

Předpokládané dopady opatření: 
- udržení stávající služby v samostatné budově, kde budou lépe vyhovovat podmínky k 

provozu domova se zvláštním režimem 
- vyšší počet lůžek 

Předpokládané finanční zdroje - statutární město Děčín, IROP. 

V souvislosti s naplněním opatření 1.2.1 byly realizovány tyto aktivity: 

1. Schválení záměru RM 15 14 50 01. 
2. Příprava projektu „DZR – Křešice“. 
3. Žádost o dotaci MPSV zamítnuta. 
4. Zadání zpracování projektové dokumentace. 
5. Zaregistrovaná nová sociální služby s kapacito 13 lůžek -  OS ČČK Děčín. 
6. Zajištění spuštění služby Domov se zvláštním režimem OS ČČK Děčín. 
7. Pořízení nemovitosti včetně pozemků. 
8. Rekonstrukce objektu -  OS ČČK Děčín. 
9. Provoz služby Domov se zvláštním režimem OS ČČK Děčín. 
10. Opětovně podaná žádost o dotaci ke vzniku „DZR – Křešice“. 
11. Žádost o dotaci MPSV zamítnuta. 
12. DZR – příprava projektu, rekonstrukce objektu, zahájení realizace služby z rozpočtu města. 

Vyhodnocení opatření 1.2.1: 

Schválení záměru radou měst. Proběhla příprava projektu, zapojení se s projektem do dotačního 
programu MPSV „Obnova materiálně technické základny sociálních služeb“, jako příloha k žádosti 
byl zpracováván investiční záměr, objemová studie a statický posudek. Odhadovaná cena realizace 
projektu byla v roce 2016 -  36 mil. Kč. Požadavky na zpracovatele studie zpracovalo CSS Děčín, p.o. 
(Potřeby + upozornění na úskalí po zkušenostech rekonstrukce DS). Předpokládaným dopadem 
opatření bylo zlepšení podmínek péče a sociálního začleňování cílové skupiny seniorů vyžadujících 
zvláštní péči z důvodu duševního onemocnění nebo demence. 03/2016 podána žádost o dotaci ke 
vzniku samostatného DZR v Křešicích s kapacitou 52 klientů, 15. 6. 2016 – žádost o dotaci MPSV 
zamítnuta. 03/2017 Opětovně podaná žádost o dotaci ke vzniku samostatného DZR v Křešicích s 
kapacitou 52 klientů, 30. 11. 2017 – žádost o dotaci MPSV zamítnuta. 
V současné době není vyhlášen žádný dotační titul. V případě nerealizace za využití dotačního titulu 
bude projekt financován z finančních prostředků města. Požadavek bude dán do rozpočtu města pro 
rok 2020. V roce 2019 bude přepracovaná studie včetně vyřízení stavebního povolení. 

Závěr: 

Opatření 1.2.1. bylo částečně splněno. 
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6/2015 rozšíření provozní doby bezplatného dluhového poradenství, každou středu od 9 do 14 hod. 
- bezplatné dluhové poradenství pro uživatele bez nutnosti předem se objednat.  

Závěr: 

Opatření 1.2.2 bylo splněno.  

 

Opatření 1.2.3. Preventivní činnost v rámci zadluženosti seniorů 

Předpokládané dopady opatření: 
- větší informovanost široké veřejnosti o dluhové problematice 
- zabraňování rozvoje zadluženosti 

Předpokládané finanční zdroje – KÚÚK, statutární město Děčín, nadace. 

V souvislosti s naplněním opatření 1.2.3. byly realizovány tyto aktivity: 

1. Přednášková činnost během roku 2015. 

Vyhodnocení opatření 1.2.3.: 

V průběhu plnění opatření, proběhly interaktivní besedy v rámci podpořeného projektu „Společně 
proti násilí na seniorech“. Jejich zaměření a obsah byl upraven s ohledem na požadavky výzvy MV 
ČR. Přednášky se věnovaly finančnímu nátlaku, umění říci NE atd.  
V rámci projektu se konaly 3 interaktivní přednášky, 1x v Klubu seniorů, a dále v prostorách Prosapia, 
o. s., sdružení pro rodinu, těchto přednášek – besed se zúčastnilo 38 uživatelek centra denních 
služeb využívajících skupinové aktivizační programy 

Závěr: 

Opatření 1.2.3. bylo splněno. 

 

 

Cíl 1.3.: Nové sociální služby pro seniory 
V současné době město Děčín nedisponuje dostatečnou kapacitou lůžek v domově pro seniory v 
Děčíně. Vznik nové pobytové sociální služby tohoto typu v Děčíně reaguje na demografický vývoj a 
stále se zvyšující počet osob seniorského věku, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu 
věku, aktuálního zdravotního stavu, ale zejména pokud jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc 
jiné fyzické osoby. 

Opatření 1.3.1. Domov pro seniory Bechlejovice  

Předpokládané dopady opatření: 
- vyšší počet lůžek 
- zabezpečený senior 

Předpokládané finanční zdroje -  KÚÚK, statutární město Děčín, spoluúčast klientů. 

V souvislosti s naplněním opatření 1.3.1. byly realizovány tyto aktivity: 

1. Domov pro seniory Bechlejovice - Registrace služby nebyla dokončena z důvodu 
nenaplněných požárních norem 

2. Zpracování a podání žádosti o registraci nové služby DS. 

Vyhodnocení opatření 1.3.1.: 

Registrace služby na domov pro seniory Agentury „Naděje“ nebyla dokončena z důvodu 
nenaplněných požárních norem.  Valerie – Homecare s.r.o. přeregistrovala lůžka pobytové 
odlehčovací služby na domov pro seniory k 1.1.2016. Důvodem přeregistrace služby OS byla reakce 
na potřeby zájemců o službu DS, kteří potřebují poskytování dlouhodobých pobytů.  

Závěr: 

Opatření 1.3.1. částečně splněno. 

Cíl 1.4: Podpora a rozvoj stávajících aktivit pro seniory 
Podstatou cíle je zajistit seniorům v Děčíně kontakt se společenským prostředím, rozvíjet fyzické, 
sociální a duševní schopnosti prostřednictvím kulturně společenských a sociálně terapeutických 
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Opatření 1.4.2. Zajištění volnočasových aktivit v rámci Svaz důchodců, diabetiků, OROS 

Předpokládané dopady opatření: 
- aktivní senior zapojující se do společnosti, obklopen přáteli a svými vrstevníky 
- udržení psychického i fyzického zdraví 
- vyplnění a trávení volného času seniora  

Předpokládané finanční zdroje - statutární město Děčín, členské příspěvky, mimořádné dotace od 
ředitelství svazů, spoluúčast členů.  

V souvislosti s naplněním opatření 1.4.2. byly realizovány tyto aktivity: 

1. Poradní dny. 
2. Dny zdraví. 
3. Víkendové pobyty. 
4. Týdenní ozdravné pobyty. 
5. Jednodenní výlety. 
6. Autobusové zájezdy. 
7. Turistické vycházky. 
8. Koncerty v Praze. 
9. Besedy a přednášky. 
10. Pobytový zájezd. 

Vyhodnocení opatření 1.4.2.: 

V průběhu realizace opatření probíhaly Poradní dny, které jsou určeny pro členy svazu a diabetiky. 
V rámci tohoto dne je možné si změřit glykemii, cholesterol, krevní tlak nebo jsou zajišťovány opravy 
přístrojů pro diabetiky. Dále akce pro širokou veřejnost v klubech pro seniory, jako autobusové 
zájezdy, turistické vycházky, besedy a přednášky a pobytové zájezdy.  

Závěr: 

Opatření 1.4.2. bylo splněno. 

aktivit. Dále nabídnout seniorům široké spektrum aktivit, které podporují jejich společenský život, 
vedou k dobré psychické i fyzické kondici a zamezují jejich sociální izolaci.  
Cíl reaguje na analýzu socio-kulturního vyžití seniorů v Děčíně. Souvisí s rozvojovým cílem F2 
Strategie města Děčín 2014 – 2020: Zvýšit dostupnost a kvalitu volnočasových aktivit, kultury a 
sportu. 

Opatření 1.4.1. Kluby seniorů 

Předpokládané dopady opatření: 
- zmírnění a vytržení seniora z izolace 
- kontakt se svými vrstevníky 
- rozšíření možnosti trávení volného času 
Předpokládané finanční zdroje – statutární město Děčín; STP v ČR, o.s. – okresní organizace Děčín. 

V souvislosti s naplněním opatření 1.4.1. byly realizovány tyto aktivity: 

1. Klub seniorů „Zlatý podzim“ 
2. Klub dobré pohody 
3. Částečná rekonstrukce Klubu dobré pohody. 
4. Podpora klubové činnosti seniorů. 

Vyhodnocení opatření 1.4.1.: 

Pokud jde o programy klubů, byly organizovány přednášky, posezení při živé hudbě, kroužek 
dovedných rukou, výroba drobných předmětů. Probíhala spolupráce s dobrovolnicí, která se 
věnovala organizačnímu zajištění akcí v klubu. Z dotace „Obec přátelská rodině“ byly podpořeny oba 
kluby seniorů (formou podpory tanečních aktivit v klubu, obnovením sedacího koutu a vybavením 
počítačového místa v klubu seniorů Zlatý podzim). Půjčování kompenzačních pomůcek. 

Závěr: 

Opatření 1.4.1. bylo splněno. Klub je navštěvován a jsou zde zajišťovány pravidelné akce. 
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Opatření 1.4.3. Vzdělávání 

Předpokládané dopady opatření: 
- kvalitní trávení volného času seniorů 
- rozšíření znalostí a dovedností 
- posílení sebedůvěry a sebevědomí 
- rozšíření sociálních kontaktů 
- objevování nových možností vzdělávání 

Předpokládané finanční zdroje - statutární město Děčín, vlastní příspěvky účastníků. 

V souvislosti s naplněním opatření 1.4.3. byly realizovány tyto aktivity: 

1. Kurz pro seniory ve zvládání PC. 
2. Semestrální kurzy pořádané Univerzitou třetího věku. 

Vyhodnocení opatření 1.4.3.: 

Proběhla realizace kurzu pro seniory ve zvládání PC. Probíhaly Semestrální kurzy pořádané 
Univerzitou třetího věku, kde v každém semestru (letní i zimní) byl pořádány kurz: základy práce s 
PC, základy práce s PC pro pokročilé, anglický jazyk pro mírně pokročilé, německý jazyk pro mírně 
pokročilé. V letním semestru byly uspořádány kurzy: politické strany a stranické systémy, evropský 
prostor a doprava, letecká doprava kolem nás aneb nebojme se létání. Univerzita třetího věku má 
v každém semestru naplněnou kapacitu.  

Závěr: 

Opatření 1.4.3 bylo splněno. 

 

Opatření 1.4.4. Kulturní akce pro seniory 

Předpokládané dopady opatření: 
- sociální začleňování seniora do společnosti 
- rozšíření možnosti seberealizace 
- prevence sociálního vyloučení  

Předpokládané finanční zdroje - statutární město Děčín. 

V souvislosti s naplněním opatření 1.4.4. byly realizovány tyto aktivity: 

1. Akce zaměřené na seniory. 
2. Týden (nejen) pro seniory. 
3. Pravidelné akce menšího rozsahu. 
4. Den nejen pro seniory. 

Vyhodnocení opatření 1.4.4.: 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi a organizacemi 
zapojené do KP, každým rokem pořádal program pro seniory v rámci akce Týdne nejen pro seniory 
a Den nejen pro seniory v rámci Městských slavností. Také proběhlo několik jednodenních výletů 
pro seniory a vánočních besídek v pobytových službách pro seniory a v domovech s terénní 
pečovatelskou službou. 

Závěr: 

Opatření 1.4.4. bylo splněno. 
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Opatření 2.1.2. Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Předpokládané dopady opatření: 

• udržení nebo posílení dovedností klientů zejména v péči o vlastní osobu 

• udržení nebo zlepšení zdravotního stavu klientů 

• zisk většího sebevědomí klientů vlivem individuálního přístupu k nim 

• získání nových dovedností, které klienti potřebují pro svůj život 
V souvislosti s tímto opatřením bylo předpokládáno, že finanční zdroje budou pocházet 
z následujících zdrojů: KÚÚK, statutární město Děčín 

V souvislosti s naplněním opatření 2.1.2 byly realizovány tyto aktivity: 

1. Poskytování služby DOZP dle registrace 

Vyhodnocení opatření 2.1.2: 

Opatření bylo naplňováno průběžně. Služby DOZP byly zachovány.  

Závěr: 

Opatření 2.1.2 bylo splněno 
Finanční stránku opatření zajistilo KÚÚK, Statutární město Děčín, úhrady uživatelů a pojišťoven. 

 

Opatření 2.1.3. Chráněné bydlení 
Předpokládané dopady  

KS OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 
Cíl 2.1 Udržení stávajících sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením 
Podstatou tohoto cíle je udržení stávající sítě sociálních služeb registrovaných dle zákona 
č. 108/2006 Sb. Terénní, ambulantní i pobytové sociální služby poskytují péči a podporu lidem se 
zdravotním postižením, jejich cílem je osobám se zdravotním postižením poskytovat psychickou i 
fyzickou pomoc, podporovat je v soběstačnosti a samostatnosti, zlepšovat kvalitu jejich života. 
Sociální služby v této oblasti směřují k sociálnímu začlenění osob se zdravotním postižením tak, aby 
se jejich život co nejvíce přibližoval životu populace bez postižení. Organizace tak tyto osoby 
podporují v jejich schopnostech a dovednostech za účelem zvýšení sociálních kompetencí. Poskytují 
také odlehčení rodinám v péči o své blízké. 

Opatření 2.1.1. Raná péče 

Předpokládané dopady opatření: 

• zmírnit dopad zdravotního postižení dítěte na chod celé jeho rodiny 

• podpořit vývoj dítěte se zdravotním postižením 

• zvýšit kompetence rodičů k péči o dítě se zdravotním postižením 

• minimalizovat sociální vyloučení dítěte se zdravotním postižením i všech členů jeho rodiny 
V souvislosti s tímto opatřením bylo předpokládáno, že finanční zdroje budou pocházet z KÚÚK, 
statutární město Děčín, MV ČR, nadace, OPZ. 

V souvislosti s naplněním opatření 2.1.1 byly realizovány tyto aktivity: 

1. Zajištění sociální služby raná péče v územním obvodu města Děčín, cílová skupina rodin s 
dětmi s mentálním, pohybovým, kombinovaným postižením, ohroženým vývojem a PAS. 

2. Zajištění terénní a ambulantní formy, realizace fakultativních pobyty a vzdělávání. 

Vyhodnocení opatření 2.1.1: 

Opatření bylo v průběhu celého období naplňováno průběžně. Služby rané péče byly zachovány 
v plném rozsahu.  

Závěr: 

Opatření 2.1.1 bylo splněno 
Finance potřebné k realizaci tohoto opatření pocházely z KÚÚK, Statutárního města Děčín a Úřadu 
práce ČR 
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• poskytnutí ubytování a služeb, které umožní lidem se zdravotním postižením žít běžným 

• způsobem života v podmínkách a prostředí, které je obvyklé 

• získání, obnovení či udržení návyků a dovedností potřebných pro co nejvíce soběstačné 

• fungování ve vlastní domácnosti (např. zajištění chodu domácnosti – úklid, vaření, praní, 

• hospodaření s penězi, péče o vlastní osobu, ztotožnění si odpovědnosti za své jednání a 
rozhodování) 

• aktivizace uživatele, podpora při zisku a udržování jeho kontaktů se společností a využívání 
• běžných zdrojů, včetně sociálních služeb 

V souvislosti s tímto opatřením bylo předpokládáno, že finanční zdroje budou pocházet z KÚÚK, 
statutární město Děčín 

V souvislosti s naplněním opatření 2.1.3 byly realizovány tyto aktivity: 

1. Snížení kapacity o 5 lůžek kvůli nedostatku finančních zdrojů.  
2. Příprava investičních záměrů a projektové dokumentace. 

Vyhodnocení opatření 2.1.3: 

Opatření bylo naplňováno průběžně. Služby chráněného bydlení nebyly zcela zachovány. V aktivitě 
2 nedošlo k úplnému naplnění opatření – nebyl vypsán vhodný projekt. 

Závěr: 

Opatření 2.1.3 nebylo splněno 
Finanční prostředky pocházely z KÚÚK, Statutárního města Děčín a obcí s rozšířenou působností 
v Ústeckém kraji 

 

Opatření 2.1.4. Podpora samostatného bydlení 
Předpokládané dopady opatření: 

• větší soběstačnost uživatelů/uživatelek služby v oblasti bydlení tak, aby se stali co nejméně 
závislí na poskytované službě a naučili se využívat své schopnosti a podporu z jiných zdrojů 
(např. opatrovník, komunita, veřejné služby) 

• posílení nezávislosti, zodpovědnosti a schopnosti rozhodování osob se zdravotním 
postižením 

V souvislosti s tímto opatřením bylo předpokládáno, že finanční zdroje budou pocházet z KÚÚK, 
statutární město Děčín, úhrady uživatelů, sponzorské dary, vlastní činnosti 

V souvislosti s naplněním opatření 2.1.4 byly realizovány tyto aktivity: 

1. Nebyla naplněna roční plánovaná kapacita služby díky přidělení nižší dotace. To neumožnilo 
naplnit roční kapacitu služby a uspokojit poptávku v daném čase. 

Vyhodnocení opatření 2.1.4: 

Opatření bylo naplňováno průběžně v celém období. Služby podpory samostatného bydlení byly 
zachovány. 

Závěr: 

Opatření 2.1.4 bylo částečně splněno 
Finanční prostředky pocházely z KÚÚK, Statutárního města Děčín, úhrady uživatelů, sponzorské 
dary, vlastní činnosti 

 

Opatření 2.1.5. Denní stacionář DOMINO 

Předpokládané dopady opatření: 

• posílení v samostatnosti a soběstačnosti uživatelů, v jejich sociálních schopnostech a 
dovednostech 

• zvýšení sociálních kompetencí, aby se život klientů podobal v maximální míře běžnému 
životu a směřoval k sociálnímu začlenění 

V souvislosti s tímto opatřením bylo předpokládáno, že finanční zdroje budou pocházet KÚÚK, obce. 

V souvislosti s naplněním opatření 2.1.5 byly realizovány tyto aktivity: 
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1. Poskytování služby denního stacionáře v aktuálním rozsahu  

Vyhodnocení opatření 2.1.5: 

Opatření bylo naplňováno průběžně. Služby denního stacionáře byly zachovány v plném rozsahu. 

Závěr: 

Opatření 2.1.5 bylo splněno 
Finanční prostředky pocházely z KÚÚK, Města Děčín 

 

Opatření 2.1.6. Sociálně aktivizační služby 

Předpokládané dopady opatření: 

• rozvíjení nebo udržování osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících 
sociální začleňování lidí se zdravotním postižením 

• rozvoj osobních kompetencí 

• seberealizace osob se zdravotním postižením 
V souvislosti s tímto opatřením bylo předpokládáno, že finanční zdroje budou pocházet KÚÚK, 
Statutární město Děčín 

V souvislosti s naplněním opatření 2.1.6 byly realizovány tyto aktivity: 

1. Udržení rozsahu poskytování sociálně aktivizačních služeb  

Vyhodnocení opatření 2.1.6: 

Opatření bylo naplňováno průběžně v celém období. V rámci opatření zůstaly zachovány služby 
v plném rozsahu. 

Závěr: 

Opatření 2.1.6 bylo splněno 
Finanční prostředky pocházely z KÚÚK, Statutární město Děčín 

 

Opatření 2.1.7. Sociálně terapeutické dílny 

Předpokládané dopady opatření: 

• získání a zachování základních pracovních návyků a dovedností vycházejících 
z individuálních potřeb uživatele 

• podpora směřující k samostatnosti uživatele 

• rozvoj motorických a rukodělných schopností, seberealizace, která může pomoci získat 

• pracovní uplatnění v chráněné dílně nebo místo na otevřeném trhu práce 

• zlepšení společenského postavení uživatele 

• rozvoj měkkých sociálních dovedností (např. komunikační dovednosti, dodržování 
společenských norem, řešení sporů a mimořádných situací, aj.) 

V souvislosti s tímto opatřením bylo předpokládáno, že finanční zdroje budou pocházet z KÚÚK, 
Statutární město Děčín, sponzorské dary, vlastní činnosti, dotační programy ESF (investiční 
projekty)  

V souvislosti s naplněním opatření 2.1.7 byly realizovány tyto aktivity: 

1. Udržení rozsahu fungování služby sociálně terapeutických dílen 

Vyhodnocení opatření 2.1.7: 

Opatření bylo naplňováno průběžně. Služby sociálně terapeutických dílen byly zachovány v plném 
rozsahu 

Závěr: 

Opatření 2.1.7 bylo splněno. 
Finanční prostředky pocházely z KÚÚK, Statutární město Děčín, sponzorské dary, vlastní činnosti 

 

Opatření 2.1.8. Sociální rehabilitace 
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Předpokládané dopady opatření: 

• fungující, dostupná služba sociální rehabilitace pro všechny osoby se zdravotním 
postižením bez rozdílu typu zdravotního postižení 

• začlenění do společnosti, zejména skrze možnost pracovního uplatnění na otevřeném či 
chráněném trhu práce 

• vedení plnohodnotného života 

• zvýšení kvality poskytovaných služeb 

• aktivizace 

• zlepšení zdravotního i psychického stavu 

• zlepšení jemné i hrubé motoriky 

• rozvoj schopností a dovedností využitelných v každodenním osobním i pracovním životě 
V souvislosti s tímto opatřením bylo předpokládáno, že finanční zdroje budou pocházet z KÚÚK, 
Statutární město Děčín, sponzorské dary, vlastní činnosti, ESF 

V souvislosti s naplněním opatření 2.1.8 byly realizovány tyto aktivity: 

1. Zajištění fungování stávající terénní a ambulantní sociální rehabilitace pro osoby 
s duševním onemocněním 

2. Zajištění fungování stávající terénní sociální rehabilitace pro osoby se zrakovým postižením 
3. Zajištění fungování stávající ambulantní a terénní sociální rehabilitace pro osoby se 

zdravotním postižením (převážně s mentálním, tělesným a kombinovaným) 

Vyhodnocení opatření 2.1.8: 

Opatření bylo naplňováno průběžně. Služby byly zachovány, nicméně se na jejich fungování odrazila 
změna financování ze strany KÚÚK. 

Závěr: 

Opatření 2.1.8 bylo splněno 
Finanční prostředky pocházely z KÚÚK, Statutárního města Děčín a plateb od klientů 

 

Opatření 2.1.9. Pečovatelské a asistenční služby 

Předpokládané dopady opatření: 
• zmírnění negativních následků plynoucích ze zdravotního postižení či nemoci 
• zachování běžného způsobu života uživatele v přirozeném prostředí v co nejširším rozsahu 
zapojení do běžného života a zamezení sociální exkluze 
• podpora směrem k soběstačnosti, kompenzace ztráty dovedností a schopností uživatele 
• prevence zhoršování psychického a fyzického stavu uživatele 

Blíže je opatření vyhodnoceno v KS Senioři: Opatření 1.1.1. 

 

Opatření 2.1.10. Odlehčovací služby 

Předpokládané dopady opatření: 
• odlehčení pečujícím osobám a rodinám 
• udržení osob se zdravotním postižením v přirozeném prostředí co nejdelší dobu 
• začlenění klientů do své sociální skupiny a integrace do běžného života 
• zajištění informovanosti odborné veřejnosti o možnostech péče o zdravotně postižené 

Blíže je opatření vyhodnoceno v KS Senioři: Opatření 1.1.2. 

 

Opatření 2.1.11. Odborné sociální poradenství 

Předpokládané dopady opatření: 

• klient získá kvalifikované informace 

• informovaný klient se snadněji orientuje na trhu s kompenzačními pomůckami 

• lepší zapojení osob se zdravotním postižením do běžného života 
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V souvislosti s tímto opatřením bylo předpokládáno, že finanční zdroje budou pocházet z KÚÚK, 
Statutární město Děčín, klienti 

V souvislosti s naplněním opatření 2.1.11 byly realizovány tyto aktivity: 

1. Zajištění fungování odborného sociálního poradenství pro osoby se zdravotním postižením a 
dlouhodobým duševním onemocněním – udržení stávajících služeb. 

Vyhodnocení opatření 2.1.11: 

Opatření bylo naplňováno průběžně. Služby byly zachovány v plném rozsahu. 

Závěr: 

Opatření 2.1.11 bylo splněno 
Finanční prostředky pocházely z KÚÚK, Statutárního města Děčín a plateb od klientů 

 

Opatření 2.2.2. Rozvoj sociální rehabilitace 

Předpokládané dopady opatření: 
• začlenění do společnosti 
• vedení plnohodnotného života 
• zvýšení kvality poskytovaných služeb 
• aktivizace 
• zlepšení zdravotního i psychického stavu 
• zlepšení jemné i hrubé motoriky 
• rozvoj schopností a dovedností využitelných v každodenním osobním i pracovním životě 

Cíl 2.2 Rozvoj stávajících sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením 
Obsahem tohoto cíle je rozvoj stávající sítě sociálních služeb registrovaných dle zákona č. 108/2006 
Sb. na území města Děčín. Jde o rozvoj a zlepšování kvality chráněného bydlení pro osoby se 
zdravotním postižením, rozvoj terénní a ambulantní sociální rehabilitace. V současné době se 
město Děčín potýká s nedostatečnou kapacitou výše zmíněných služeb. Rozvoj těchto služeb je 
v souladu s dlouhodobým trendem začleňování osob se zdravotním, mentálním a duševním 
onemocněním do běžné populace.  

Opatření 2.2.1. Rozvoj chráněného bydlení pro OZP 

Předpokládané dopady opatření: 

• poskytnutí ubytování a služeb, které umožní lidem se zdravotním postižením žít běžným 

• způsobem života v podmínkách a prostředí, které je obvyklé 

• uspokojení poptávky po této službě, která má charakter komunitního typu služby 

• navýšení kapacity chráněného bydlení 

• zvýšení komfortu uživatelů služby – menší počet osob na jednu bytovou jednotku 
V souvislosti s tímto opatřením bylo předpokládáno, že finanční zdroje budou pocházet KÚÚK, 
Statutární město Děčín, dotační programy ESF (investiční záměry) 

V souvislosti s naplněním opatření 2.2.1 byly realizovány tyto aktivity: 

1. Zajištění nových bytů pro chráněné bydlení 
2. Příprava pro Rekonstrukci/budování nových bytů pro chráněné bydlení 
3. Snížení kapacity služby díky nižší finanční podpoře 
4. Odkoupení části objektu, přípravná fáze, zpracování žádosti včetně příloh, 10/2016 podání 

žádosti IROP výzva č. 30, přípravná fáze žádostí pro další plánované výzvy v roce 2017 
5. Snižování počtu osob na jednu bytovou jednotku 

Vyhodnocení opatření 2.2.1: 

V celém období probíhaly aktivity vedoucí k realizaci opatření. Bohužel aktivity nebyly úspěšné, 
nebyly vypsané správné dotační tituly, které by pomohly naplnit toto opatření. 

Závěr: 

Opatření 2.2.1 bylo částečně splněno 
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Předpokládané finanční zdroje měly pocházet z KÚÚK, Statutární město Děčín, dotační programy 
ESF (investiční záměry) 
V souvislosti s naplněním opatření 2.2.2 byly realizovány tyto hlavní aktivity: 

1. Příprava na předkládání projektových žádostí (investiční záměr na rozšíření a dovybavení 
dílen) 

2. Odkoupení části objektu, přípravná fáze, zpracování žádosti včetně příloh, 10/2016 podání 
žádosti IROP výzva č. 30, přípravná fáze žádostí pro další plánované výzvy v roce 2017 

3. Vznik nové služby sociální rehabilitace – Terénní komunitní tým s působností Ústecký kraj, 
rozvoj týmu 

4. Transformace komunitního týmu. 

Vyhodnocení opatření 2.2.2: 

V celém období probíhaly aktivity vedoucí k realizaci opatření. V rámci rozvoje sociální rehabilitace 
vzniknul a následně se rozvíjel terénní komunitní, který pomohl v navýšení kapacity počtu klientů. 

Závěr: 

Opatření 2.2.2 bylo částečně splněno 
Finanční prostředky potřebné pro realizaci tohoto opatření pocházely z KÚÚK, Statutární město 
Děčín, dotační programy ESF (investiční záměry) 

 

Opatření 2.2.3. Rozvoj sociálně terapeutických dílen 

Předpokládané dopady opatření: 

• rozšíření nabídky služby, zkvalitnění poskytované služby 
• rozšíření, zkvalitnění a větší profesionalizace zázemí využívaného při tréninku dovedností 
jednotlivých uživatelů v rámci služby 
• při rozšíření zázemí dílen není vyloučeno, že může dojít i k navýšení kapacity služby 
Předpokládané finanční zdroje měly pocházet Dotační programy ESF (investiční záměry), vlastní 
činnost organizace, KÚÚK 

V souvislosti s naplněním opatření 2.2.3 byly realizovány tyto hlavní aktivity: 

1. Příprava na předkládání projektových žádostí (investiční záměr na rozšíření, vybudování a 
dovybavení dílen) 

2. Odkoupení části objektu, přípravná fáze, zpracování žádosti včetně příloh, 10/2016 podání 
žádosti IROP výzva č. 30, přípravná fáze žádostí pro další plánované výzvy v roce 2017 

Vyhodnocení opatření 2.2.3: 

V celém období probíhaly aktivity vedoucí k realizaci opatření. Bohužel aktivity nebyly úspěšné, 
nebyly vypsané správné dotační tituly, které by pomohly naplnit toto opatření. 

Závěr: 

Opatření 2.2.3 nebylo splněno 

 

Cíl 2.3 Vznik nových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením 
Obsahem tohoto cíle je vznik nových sociálních služeb registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb. V 
tomto cíli jde především o nové sociální služby organizace Fokus Labe – sociálně terapeutické dílny 
a chráněné bydlení, které reagují na trendy integrace OZP do společnosti a zvýšenou poptávku po 
těchto službách na území Děčína. 

Opatření 2.3.1. Vznik nových sociálně terapeutických dílen 

Předpokládané dopady opatření: 
• umožnění pracovní aktivity či pracovního zácviku osobám, které pro své zdravotní postižení 
nejsou schopny integrace do volného trhu práce 
• aktivizace osob se zdravotním postižením 
• celkové zlepšení zdravotního stavu 
• zvýšení sebevědomí 
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Opatření 2.3.2 Vznik nového chráněného bydlení 

Předpokládané dopady opatření: 
• podpora a pomoc pro zvládnutí samostatného života osob se zdravotním postižením 
v chráněném bydlení 
• bezpečný přesun psychiatrických pacientů z lůžkové do ambulantní psychiatrické péče 
• postupný návrat do reálného života z psychiatrické nemocnice – pacient se postupnými kroky učí 
jak existovat, jak se necítit sám, jak si věřit, jak se orientovat ve společnosti, plánovat si dny, u čí s e 
poznávat své kompetence i své vize, co v životě bude dělat dál. Postupně získává odpovědnost za 
svůj život zpět. 
• stálá sociální podpora pacientovi v jeho psychické i sociální rehabilitaci a postupné integraci 
do komunit 
• podpora a kontrola docházky pacientů k ambulantním psychiatrům a dodržování dohodnuté 
medikace, což je součástí pravidel pobytu v chráněném bydlení 
• rozvoj podpůrného systému komunitních služeb v Ústeckém kraji, který je nezbytné vytvářet 
jako podporu psychiatrické transformace 
• zvýšení bezpečí pro komunitu – pacienti jsou v chráněném bydlení pod odbornou sociální 
péčí a podmínkou existence ve službě je pro pacienty pravidelné užívání medikace 
a návštěva ambulantního psychiatra. Tím se zamezuje propadnutí pacienta sítí ambulantních 
služeb a může se minimalizovat riziko, že nepodchycený pacient, přestane brát medikaci, 
začne se toulat po společnosti, zmatený a osamocený a ve svých přicházejících symptomech 
nemoci, které nikdo nepodchytí, vykoná nebezpečný skutek vůči okolí či vůči sobě. 
Předpokládané finanční zdroje měly pocházet z rozpočtu KÚÚK, Statutární město Děčín 

V souvislosti s naplněním opatření 2.3.2 byly realizovány tyto aktivity: 

1. Podávání projektů, shánění finančního zajištění  

Vyhodnocení opatření 2.3.2: 

Opatření se nepodařilo realizovat – byly realizovány jiné aktivity, které neumožnily splnění tohoto 
opatření. 

Závěr: 

Opatření 2.3.2 nebylo splněno 

 

• snížení počtu nezaměstnaných se změněnou pracovní schopností v evidencích ÚP ČR 
Předpokládané finanční zdroje měly pocházet z rozpočtu KÚÚK, statutární město Děčín 

V souvislosti s naplněním opatření 2.3.1 byly realizovány tyto aktivity: 

1. Příprava pro vznik nové služby – nebylo možné zajisti finanční krytí. 

Vyhodnocení opatření 2.3.1: 

Opatření se nepodařilo realizovat – byly realizovány jiné aktivity, které neumožnily splnění tohoto 
opatření. 

Závěr: 

 Opatření 2.3.1 nebylo splněno 

 

Cíl 2.4  Podpora a rozvoj aktivit pro osoby se zdravotním postižením 
Obsahem tohoto cíle je udržení a rozvoje aktivit pro osoby se zdravotním postižením, které se 
nejsou poskytovány v rámci sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. Jde především o 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením, které je důležitou součástí v rámci integrace osob se 
zdravotním postižením do společnosti. Neméně důležité v tomto úsilí jsou i volnočasové aktivity, 
které poskytují možnost zajímavou formou trávit volný čas, ale také zamezují sociálnímu vyloučení. 
Spolupráce a rozvoj dobrovolnictví je aktivitou, která má na Děčínsku historii, ve které je třeba 
nadále pokračovat a stavět na ní. Velkým tématem, na jehož řešení je třeba se v rámci města a 
komunitního plánování podílet, je spolupráce při odstraňování bariér. Pro osoby se zdravotním 
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Opatření 2.4.2. Dobrovolnictví 

Předpokládané dopady opatření: 
• udržení stávající sítě dobrovolníků a rozšíření kapacit dobrovolníků – větší pokrytí terénu 
• pomoc odbourat samotu a tím komplikace, které sebou nese například deprese, pocit 
vyčlenění 
• ekonomická úspora a rozvoj činnosti poskytovatelů sociálních služeb 
• zvýšení povědomí o Parkinsonově chorobě, široké veřejnosti i pacientům 
• rozšíření znalostí a dovedností mladých lidí a veřejnosti při zapojení do dobrovolnictví 
v oblasti sociálních služeb – empatie a tolerance společnosti 
• získávání zahraničních zkušeností, poznatků a výuky cizích jazyků, které dobrovolníci využijí 
jak v osobním, tak ve svém profesním životě 
• zapojení do analýzy dobrovolnictví 
Předpokládané zdroje financování MŠMT ČR, MV ČR, MZ ČR, Česko-Německý fond budoucnosti, 
KÚÚK, Statutární město Děčín, Společnost Parkinson o.s. 

V souvislosti s naplněním opatření 2.4.2 byly realizovány tyto aktivity: 

1. Spolupráce se stávajícími dobrovolníky – obhájení akreditace, s ohledem na finance nutnost 
omezení fungování Dobrovolnického centra 

2. Propagace směrem k získání nových dobrovolníků v tištěných médiích, na webu, facebooku, dále 
besedy a propagace na školách, pomocí letáků a plakátů, na kulturních akcích 

3. Mezinárodní dobrovolnické projekty: spolupráce s německým partnerem (Kultur Aktiv 
Drážďany), přeshraniční dobrovolnictví 

Vyhodnocení opatření 2.4.2: 

postižením je třeba zajistit dostupnost využívaných služeb, zde specificky půjčoven kompenzačních 
pomůcek. 

 

Opatření 2.4.1. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

Předpokládané dopady opatření: 
• zvýšení zaměstnanosti osob s různým zdravotním postižením 
• rozložení nákladů potřebných pro zvýšení zaměstnanosti OZP mezi poskytovatele sociálních 
služeb a další subjekty 
• vyšší uvědomění si společensky odpovědného chování jednotlivých firem (v oblasti podpory 
zaměstnávání OZP) 
• umožnění výdělku osobám se sníženou pracovní schopností 
• snížení celkových mzdových nákladů organizace díky příspěvku ÚP ČR na zaměstnávání OZP 
Předpokládané finanční prostředky z ESF, vlastní příjmy organizací, KÚÚK 

V souvislosti s naplněním opatření 2.4.1 byly realizovány tyto aktivity: 

1. Příprava na předkládání projektových žádostí do výzev ESF OPZ/jejich realizace 
2. Předkládány žádosti do vyhlášených výzev z ESF OPZ zaměřené na přímé zaměstnávání OZP, 

projekt nevybrán. Příprava žádostí pro další výzvy. 
3. Předložena žádost do vyhlášené výzvy ESF OPZ zaměřená na přípravu OZP na trh práce. 
4. Podpora osob se zdravotním postižením při přechodu na trh práce 

Vyhodnocení opatření 2.4.1: 

V celém období probíhaly aktivity vedoucí k realizaci opatření. Nebyl realizován projekt ESF, ale 
aktivity sociálních služeb týkající se zaměstnávání OZP probíhaly. 

Závěr: 

 Opatření 2.4.1 bylo částečně splněno 
Finanční prostředky potřebné k realizaci tohoto opatření pocházely z vlastních příjmů organizací, 
KÚÚK 
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V celém období probíhaly aktivity vedoucí k realizaci opatření. Probíhala akreditovaná školení 
dobrovolníků, mezinárodní projekty a spolupráce hlavně s německými dobrovolníky. Probíhaly 
výstavy, kulturní a hudební festivaly. Prezentace dobrovolníků probíhala ve všech typech médií 
(tištěné, internetové atd). Probíhal nábor nových dobrovolníků. 

Závěr: 

Opatření 2.4.2 bylo splněno 
Zdroje financování MŠMT ČR, MV ČR, MZ ČR, Česko-Německý fond budoucnosti, KÚÚK, Statutární 
město Děčín 

 

Opatření 2.4.3 Volnočasové aktivity 

Předpokládané dopady opatření: 
• socio-kulturní vyžití osob se zdravotním postižením 
• možnost sdílení dobrých i špatných zkušeností, uvědomění si svých práv a povinností a umět 
svá práva prosazovat a hájit 
• zapojení osob se zdravotním postižením do společnosti – prevence sociálního vyloučení, 
možnost navazování nových vztahů s posilování kontaktů 
• usnadnění rodinám a blízkému okolí navázat pozitivní vztah s osobami se zdravotním postižením 
Předpokládané zdroje financování KÚÚK, Statutární město Děčín, vstupné, sponzoři, výtěžek 
Vánočního koncertu 

V souvislosti s naplněním opatření 2.4.3 byly realizovány tyto hlavní aktivity: 

1. Realizace volnočasových aktivit pro osoby se zdravotním postižením 
2. Realizace svépomocných skupin 

Vyhodnocení opatření 2.4.3: 

V celém období probíhaly aktivity vedoucí k realizaci opatření. Probíhaly výstavy, kulturní a hudební 
festivaly. Uskutečnilo se několik sportovních akcí a sportovně-rekondičních pobytů. Setkávání 
svépomocných skupin probíhalo nepravidelně, vždy bez finančních nákladů. 

Závěr: 

Opatření 2.4.3 bylo splněno 
Zdroje financování KÚÚK, Statutární město Děčín, vstupné, sponzoři 

 

Opatření 2.4.4. Bezbariérové město 

Předpokládané dopady opatření: 
• zajištění rovného přístupu do společnosti 
• zvýšení příležitostí a nezávislosti osob se zdravotním postižením 

V souvislosti s naplněním opatření 2.4.4 byly realizovány tyto hlavní aktivity: 

• Aktualizace materiálu stavu bezbariérových tras v Děčíně I a Starého Města 

• Setkávání skupiny pro bariéry 

• Spolupráce odborů Magistrátu města Děčín s organizací NIPI při rekonstrukcích a výstavbě 
komunikací a budov 

• Vytipování míst pro Euroklíče 

• Spolupráce při jednáních o odstranění bariér v přístupu do veřejných budov 

• Mapování bariérovosti zařízení občanské vybavenosti, lékařské ordinace a sportoviště 

• Rozšiřování povědomosti o WC kartách 

Vyhodnocení opatření 2.4.4: 

V celém období probíhaly aktivity vedoucí k realizaci opatření. Probíhala setkání skupiny pro bariéry 
v rámci KS OZP, pravidelně byla mapována vytipovaná místa ve městě pro odstraňování bariér. 
Organizace NIPI pravidelně konzultovala stavební záměry Města Děčín a pomáhala v odstraňování 
bariér. Ve spolupráci s KS Senioři byla vytipována místa pro osazení Euroklíčem. V tištěných i 
internetových mediích vyšly články o WC kartách. 

Závěr: 
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Opatření 2.4.4 bylo splněno 

 

Opatření 2.4.5. Půjčovny kompenzačních pomůcek 

Předpokládané dopady opatření: 
• zapojení osob se zdravotním postižením do běžného života 
• dostupnost kompenzačních pomůcek pro veřejnost 
Zdroje financování Statutární město Děčín, klienti 

V souvislosti s naplněním opatření 2.4.5 byly realizovány tyto hlavní aktivity: 

1. Zajištění fungování půjčoven kompenzačních pomůcek 

Vyhodnocení opatření 2.4.5: 

V celém období probíhaly aktivity vedoucí k realizaci opatření. Zajištění řádného chodu půjčoven 
kompenzačních pomůcek bylo zajištěno po celou dobu trvání KP. 

Závěr: 

Opatření 2.4.5 bylo splněno 
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Koordinační skupina Rodiny, děti a mládež 
Cíl 3.1 Udržení stávající sítě soc. služeb zaměřených na rodiny, děti a mládež 
Možnost, aby dítě vyrůstalo v rodinném prostředí, je podle všech výzkumů nejzdravější variantou 
pro jeho vývoj. Proto je třeba podporovat všechny možnosti, které dětem tuto možnost zajišťují, ať 
už se jedná o podporu zdravého výchovného prostředí v rodině, možnost řešení náhlých krizových 
situací nebo zajištění smysluplného trávení volného času. K tomu je potřeba zachovat na území 
města Děčín fungující síť služeb pro rodiny s dětmi a nadále ji rozvíjet. 
Cílem je: 
• Podpora rodin při řešení nepříznivých životních situací prostřednictvím dostupné, kvalitní a    
   udržitelné sítě sociálních služeb 
• Udržení sociálních služeb, které reagují na potřeby ohrožených rodin a podílejí se na řešení  
   aktuálních sociálních problémů - jako je např. dlouhodobá nezaměstnanost, ztráta bydlení,  
   zadluženost, rizikové chování dětí a mládeže, výchovné problémy, nedostatečné vzdělání, sociálně  
   patologické jevy v rodinách, narušené mezilidské vztahy, rozvody aj. 
• Včasné podchycení problémů v rodinách, které nepříznivě ovlivňují jejich fungování 
• Zvyšování kompetencí členů ohrožených rodin a podpora jejich aktivního zapojení do řešení  
   daných problémů 
• Podpora dětí a mládeže žijících v problémových rodinách 
• Snižování sociálního vyloučení rodin 

Opatření 3.1.1 Odborné sociální poradenství (manželské, vztahové a rodinné) 

Předpokládané dopady opatření: 
- stabilizace osob nacházejících se v náročné životní situaci (jednotlivci, páry, rodiny aj.) 
- zahájení včasné odborné práce s rodinným systémem a dalšími klienty, kteří se na poradnu 

obrátí 
- dostačující a dostupná nabídka poradenských služeb v oblasti zejména manželského, 

partnerského a rodinného poradenství 
V souvislosti s tímto opatřením bylo předpokládáno, že finanční zdroje budou pocházet – KÚÚK, 
statutární město Děčín, nadace, sponzoři. 

V souvislosti s naplněním opatření 3.1.1 byly realizovány tyto aktivity: 

1. Podpora sociální služby „odborné sociální poradenství“  
2. Zachování provozní doby 
3. Částečné naplnění plánovaných pracovních úvazků – z důvodu nižších dotaci došlo 

k částečné změně rozsahu u některých pracovních úvazků. 
4. Zachování kapacity služby – k poslednímu navýšení kapacity došlo v roce 2015, od té doby 

nebyla kapacita měněna. Z důvodu prokrácených dotací na projekt Krizová poradna. 
5. Spolupráce s dalšími odbornými pracovišti, organizacemi, institucemi. 

Vyhodnocení opatření 3.1.1: 

Rozsah služby a její personální zajištění je závislé na výši poskytnutých finančních prostředků. 
Plánované personální zajištění služby POPSI, z.s., bylo v roce 2015 částečně omezeno.  
Odborné sociální poradenství - dávky ÚP-SSP a HN, popř. i pro zdravotně postižené –  intervence 
v rodinách i na odd. soc. práce v podobě neustálého objasňování sociálního systému (nutnost 
splnění požadovaných podmínek – dle zákona - pro získání dávek,…pomoc při vyplňování žádostí, 
v případě potřeby doprovody na ÚP,…. 
OSSZ – invalidní důchody, peněžité pomoci v mateřství – přechod po PPM na rodič. příspěvek 
Opatření realizovaly – sdružení POPSI, zařízení Krizová poradna, Magistrát města Děčín, OSV, OSPS, 
OSPOD 

Závěr: 

Opatření 3.1.1 bylo splněno. 
Finance potřebné k realizaci tohoto opatření pocházely z KÚÚK, SM Děčín, POPSI, z.s. 
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Opatření 3.1.2 Odborné soc. poradenství (občanská poradna) 

Předpokládané dopady opatření: 
- poskytnutí základních informací rodinám nacházející se v náročné životní situaci (jednotlivci, 

páry, rodiny aj.) 
V souvislosti s tímto opatřením bylo předpokládáno, že finanční zdroje budou pocházet – 
individuální projekt, MPSV, KÚÚK, MM Děčín 

V souvislosti s naplněním opatření 3.1.2 byly realizovány tyto aktivity: 

1. Zajištění služby Občanské poradny Děčín. 
2. Zkrácení čekacích lhůt ze 14dni na 5dní.  
3. Opatření je řešeno ve spolupráci s KS Osoby v krizi, blíže opatření 4.1.4. 

Vyhodnocení opatření 3.1.2: 

Podařilo se zajistit celoroční poskytování služeb v plném rozsahu – bylo realizováno 2913 kontaktů, 
1420 konzultací, 2248 dotazů, 1121 klientů – z toho přišlo 527 klientů opakovaně. 
Bylo podáno 31 návrhů na oddlužení – byly schváleny. 154 osob směřujících k oddlužení.  Čekací 
lhůta byla zkrácena ze 14dní na 5dní, poptávka po službě je stále vysoká.  
Opatření realizovalo – Charitní sdružení Děčín – Občanská poradna 

Závěr: 

Opatření 3.1.2 bylo splněno. 
Finanční stránku opatření zajistilo - statutární město Děčín, KÚÚK jak bylo plánováno. 

 

Opatření 3.1.3 Azylový dům 

Předpokládané dopady opatření: 
- motivace příjemců služeb k řešení jejich nepříznivé sociální situace 
- minimalizace závislosti ubytovaných na sociálních službách 
- poskytnutí ubytování pouze po nezbytně nutnou dobu 
- sociální stabilizace příjemců služby, sociální prevence 

V souvislosti s tímto opatřením bylo předpokládáno, že finanční zdroje budou pocházet – KÚÚK, 
magistrát města Děčín, platby od klientů, dary. 

V souvislosti s naplněním opatření 3.1.3 byly realizovány tyto aktivity: 

1. Zajištění poskytování služby Azylový dům pro může a matky s dětmi – bylo zajištěné dostatečné 
financování pro provoz služby. 

2. Spolupráce s dalšími organizacemi a institucemi – služba celoročně spolupracuje s OSV, Úřadem 
práce Děčín, k.s. Jonáš, Občanskou poradnou a dalšími pomáhajícími organizacemi. 

Vyhodnocení opatření 3.1.3: 

Byly zajištěny služby Azylového domu pro muže a matky s dětmi. Azylový dům spolupracoval 
s dalšími odbornými pracovišti, organizacemi a institucemi – OSPOD Děčín , Úřad práce, Občanskou 
poradnou, Indigem Děčín, základními školami v Děčíně, Střední zdravotnickou školou Děčín apod. 
Opatření realizovalo CSS Děčín, p.o. – Azylový dům pro muže a matky s dětmi 

Závěr: 

Opatření 3.1.3 bylo splněno 
Finanční prostředky pocházely z rozpočtu statutárního města Děčín, KÚÚK, platby od klientů, dary. 

Opatření 3.1.4 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

Předpokládané dopady opatření: 
- umožnění dětem a mládeži ve věku 6 - 26 let, žijícím v sociálně vyloučené lokalitě Boletice 

nad Labem smysluplné trávení volného času 
- umožnění dětem a mládeži ve věku 6 - 26 let, žijícím v lokalitě Podmokly smysluplné trávení 

volného času  
- pomoc se začleňováním do školního kolektivu 
- motivace ke vzdělávání a u starších pak pomoc se vstupem na trh práce 
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- všechny aktivity centra vedou k prevenci patologických jevů, ke kterým děti a mládež 
bezcílně se potulující po sídlišti inklinují 

V souvislosti s tímto opatřením bylo předpokládáno, že finanční zdroje budou pocházet – MV ČR, 
KÚÚK, statutární město Děčín, dary, Ústecká komunitní nadace.  

V souvislosti s naplněním opatření 3.1.4 byly realizovány tyto aktivity: 

1. Zajištění poskytování služby Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež („Cinka“, „Indigo Děčín“) 
2. Spolupráce s dalšími organizacemi a institucemi – úzká spolupráce s OSV. 
3. Proběhlo několik poznávacích a vzdělávacích akcí, uskutečněno za finanční podpory „Nadačního 

fondu děti a rodina“ a úhrady samotných rodin /Cinka, z.s./. 
4. Hledání nových prostor pro hudební zkušebnu „Cinka“. 
5. Terénní forma služby Cinka, z.s. 

Vyhodnocení opatření 3.1.4: 

Byly zajištěny služby nízkoprahového zařízení „Indigo Děčín“. Služba úzce spolupracuje se ZŠ Boletice 
n. L., Azylovým domem a Terénním programem CSS Děčín, DDM Děčín a dalšími organizacemi.. 
Cinka z.s. proběhlo přestěhování NZDM do nových prostor, hlavním důvodem bylo navýšení kapacity 
poskytování služby, to však nebylo možné ve stávajících prostorech. Nové prostory se nacházejí ve 
Zbrojnické ulici. V rámci terénní formy poskytování služby byly uskutečněné poznávací a vzdělávací 
akce, které finančně podpořili rodiče. Klienti byli doprovázeni na úřady. 
V lednu 2018 vznikl NZDM Klub pro mladé Prosapia (15 – 26 let) 
Opatření realizovaly – Indigo Děčín z.s., Cinka z.s., Prosapia z.ú. 

Závěr: 

Opatření 3.1.4 bylo splněno 
Finanční prostředky pocházely z rozpočtu statutárního města Děčín, KÚÚK, Úřadu práce, Prosapia, 
platby od klientů, dary. 

 

Opatření 3.1.5 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Předpokládané dopady opatření: 
- aktivizace členů rodin k řešení závažných problémů 
- změna rizikového způsobu života rodin, cílovým stavem je relativně samostatně fungující 

rodina, v níž není zásadním způsobem ohrožen vývoj dítěte 
- zlepšení rodičovských kompetencí 
- snížení rizika nařízení ústavní výchovy dětí 
- zlepšení školních výsledků dětí z klientských rodin, pomoc se školní přípravou dětí 
- smysluplné trávení volného času dětí z klientských rodin (kreativní kroužek Provázek, výlety, 

spolupráce s nadačním fondem Děti a rodina) 
- rozvoj spolupráce organizací vstupujících do řešení krizových situací v rodinách 
- rozvoj účinné metodiky spolupráce s OSPOD s cílem vyhovět potřebám terénu a 

požadavkům Zákona o sociálně právní ochraně dětí 
V souvislosti s tímto opatřením bylo předpokládáno, že finanční zdroje budou pocházet – KÚÚK, 
Statutární město Děčín, ÚP, dary. 

V souvislosti s naplněním opatření 3.1.5 byly realizovány tyto aktivity: 

1. Zajištění služby soc. aktivizační služba pro rodiny s dětmi. 
2. Pomoc se školní přípravou. 
3. Volnočasové aktivity. 
4. Rozšíření ambulantní formy služby. 
5. Spolupráce s dalšími organizacemi a institucemi. 

Vyhodnocení opatření 3.1.5: 

Práce v rodinách se řídí potřebností rodiny. Nejčastěji jsou poskytovány náročné intervence. Služby 
se rozšířily o ambulantní formu. 
Sociálně-aktivizační služby řešily 
- aktivizace členů rodin k řešení závažných problémů 
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- změna rizikového způsobu života rodin, cílovým stavem je relativně samostatně fungující rodina, 
v níž není zásadním způsobem ohrožen vývoj dítěte 

- zlepšení rodičovských kompetencí 
- snížení rizika nařízení ústavní výchovy dětí ad. 

Nejčastějšími typy zakázek byly zakázky ohledně témat  
1) rodina a děti 
2) dluhy 
3) bydlení 
4) zaměstnání aj. 
Pomoc se školní přípravou 
došlo ke zlepšení školních výsledků dětí z klientských rodin, pomoc se školní přípravou dětí, 
zapojení rodičů či pečujících osob do domácí přípravy s dětmi 
Pro úspěšné vyřešení situace klienta je nastavena spolupráce hlavně s magistrátem města Děčín, 
OSV, OSPS; OSPOD, PPP, školská zařízení, ÚP ČR a další. 
Opatření realizovaly – Charitní sdružení Děčín – Asistenční služba pro rodiny s dětmi, Poradna pro 
občanství/Občanská  a lidská práva, CSS Děčín, p.o., Speciálně pedagogické centrum Děčín, 
Sdružení POPSI, Krizová poradna, Romské sdružení „Indigo Děčín“ z.s., Cinka z.s., MC Bělásek, Úřad 
práce ČR, Magistrát města Děčín, OSV, OSPS, OSPOD, Fond Ústeckého kraje 

Závěr: 

Opatření 3.1.5 bylo splněno 
Finanční prostředky pocházely z rozpočtu statutárního města Děčín, KÚÚK, Ministerstvo vnitra ČR, 
Nadace Děti a rodina, Nadace Terezy Maxové 

 

Opatření 3.1.6 Terénní programy 

Předpokládané dopady opatření: 
- prevence sociálního vyloučení 
- zmírnění dopadu sociálního vyloučení rodin 
- snížení výskytu sociálně patologických jevů  
- pojmenování konkrétních problémů rodin 
- zvýšení schopností a dovedností obyvatel problémových lokalit řešit své problémy 
- snížení zdravotních rizik 
- zvýšení počtu pravidelně docházejících dětí do předškolních a školních zařízení a podpora 

zájmu ze strany rodičů o pravidelnou docházku dětí  
- nižší počty klientů s dluhy na nájemném 
- snížení počtu nezaměstnaných v sociálně vyloučených lokalitách  

V souvislosti s tímto opatřením bylo předpokládáno, že finanční zdroje budou pocházet – KÚÚK, 
statutární město Děčín, ÚP ČR, dary. 

V souvislosti s naplněním opatření 3.1.6 byly realizovány tyto aktivity: 

1. Udržení poskytování sociální služby 
2. Terénní programy – služba v průběhu  roku 2016 byla ukončena, z důvodu rizikové práce 

s cílovou skupinou a z důvodu financování (dlouhá prodleva ve vyplácení dotací). /Rodina a děti 
– Bc. Ivana Poschová/ 

3. Z důvodu zániku poskytovatele došlo ke snížení kapacity 
4. Volnočasové aktivity 
5. Průběžná spolupráce s dalšími organizacemi a institucemi. 
6. Doučování dětí z náhradní rodinné péče a v agendě OSPOD 

Vyhodnocení opatření 3.1.6: 

Terénní programy poskytovaly své služby ve vyloučených lokalitách Děčína. Pro úspěšné vyřešení 
situace klienta byla nastavena spolupráce s magistrátem města Děčín, s PPP, školská zařízení a ÚP 
ČR. Probíhaly volnočasové aktivity ve formě kroužků a výletů. Velmi důležitá byla pomoc se školní 
přípravou klientů terénního programu.  
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V lednu 2018 vznik Terénní program pro Cinku,z.s. a Indigo, z.s. ve spolupráci s Agenturou pro 
sociální začleňování – byla posílena kapacita a pokrytí potřeb poskytování tohoto typu služby. 
Služba v roce 2018 neměla registrovaného poskytujícího poskytovatele sociálních služeb. 
Terénní program Děti a rodina-ukončila službu v průběhu roku 2016, z důvodu rizikové práce 
s cílovou skupinou (agrese klient aj.) a z důvodu financování (dlouhá prodleva ve vyplácení dotací). 
Opatření realizovaly – „Děti a rodina“, Magistrát města Děčín, OSV, OSPOD, OSPS, CSS Děčín, p.o., 
Charitní sdružení Děčín, základní školy Děčín, Speciálně pedagogické centrum Děčín, Pedagogicko-
psychologická poradna Děčín, Indigo z.s.,. ESF 

Závěr: 

Opatření 3.1.6 bylo částečně splněno 
Finanční prostředky pocházely z ESF – OPZ. 

 

Cíl 3.2 Rozvoj stávajících sociálních služeb zaměřených na rodiny s dětmi 
Možnost, aby dítě vyrůstalo v rodinném prostředí, je podle všech výzkumů nejzdravější variantou 
pro jeho vývoj. Proto je třeba podporovat všechny možnosti, které dětem tuto možnost zajišťují, ať 
už se jedná o podporu zdravého výchovného prostředí v rodině, možnost řešení náhlých krizových 
situací nebo zajištění smysluplného trávení volného času. K tomu je potřeba zachovat na území 
města Děčín fungující síť služeb pro rodiny s dětmi a nadále ji rozvíjet. 
• Podpora rodin při řešení nepříznivých životních situací prostřednictvím dostupné, kvalitní a  
   udržitelné sítě sociálních služeb 
• Udržení a rozvoj sociálních služeb, které reagují na potřeby ohrožených rodin a podílejí se na řešení  
   aktuálních sociálních problémů – jako je např. dlouhodobá nezaměstnanost, ztráta bydlení,  
   zadluženost, rizikové chování dětí a mládeže, výchovné problémy, nedostatečné vzdělání, sociálně  
   patologické jevy v rodinách, narušené mezilidské vztahy, rozvody aj. 
• Včasné podchycení problémů v rodinách, které nepříznivě ovlivňují jejich fungování 
• Zvyšování kompetencí členů ohrožených rodin a podpora jejich aktivního zapojení do řešení  
   daných problémů 
• Podpora dětí a mládeže žijících v problémových rodinách 
• Snižování sociálního vyloučení rodin 

Opatření 3.2.1 Zvýšení kapacity odborného sociálního poradenství (manželské, vztahové a 
rodinné) 

Předpokládané dopady opatření: 
- stabilizace osob nacházejících se v náročné životní situaci (jednotlivci, páry, rodiny aj.) 
- zahájení včasné odborné práce s rodinným systémem a dalšími klienty, kteří se na poradnu 

obrátí 
- dostačující a dostupná nabídka poradenských služeb v oblasti zejména manželského, 

partnerského a rodinného poradenství 
V souvislosti s tímto opatřením bylo předpokládáno, že finanční zdroje budou pocházet –  KÚÚK, 
statutární město Děčín, nadace, sponzoři. 

V souvislosti s naplněním opatření 3.2.1 byly realizovány tyto aktivity: 

1. Navýšení pracovních úvazků v přímé péči. 
2. Navýšení kapacity služby – částečné naplnění plánovaného rozsahu pracovních úvazků, 

z důvodu nižších dotací. 
3. Zachování kapacity služby. 

Vyhodnocení opatření 3.2.1: 

Přímá péče: z důvodu nižších dotací - došlo k částečně změně rozsahu u některých pracovních 
úvazků. Ostatní úvazky byly realizovány v plánovaném rozsahu. 
K poslednímu navýšení kapacity došlo v roce 2015: 
▪ počet klientů při práci s jednotlivcem: 2 
▪ počet klientů při práci se skupinou: 6 
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Opatření 3.2.2 Rozšíření terénní práce v rodinách v obtížné životní situaci 

Předpokládané dopady opatření: 
- rozšíření týmu terénních asistentek sociálně aktivizačních služeb o 1 - 2 umožní zajištění 

poskytování služeb v potřebné míře většímu počtu rodin, což odpovídá současné poptávce 
– tj. cca 50 rodin ročně a 50 dětí v programu pomoci se školní přípravou 

- zkrácení čekací doby na poskytnutí služby 
- širší tým umožní začlenění dalších specializovaných metod, např. krizová intervence 
- začlenění nových prvků do poskytovaných služeb – podle potřeb terénu 
- zvýšení kapacity o cca 100 uživatelů (terénní programy) 

V souvislosti s tímto opatřením bylo předpokládáno, že finanční zdroje budou pocházet - KÚÚK, 
statutární město Děčín, nadace, ÚP, ESF. 

V souvislosti s naplněním opatření 3.2.2 byly realizovány tyto hlavní aktivity: 

1. Navýšení kapacity sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – současné době odpovídá 
kapacita soc. služby poptávce. Proto nebylo rozšíření kapacity realizováno.  

2. Navýšení kapacity terénní programy Děti a rodina – poskytování služby bylo ukončeno, z tohoto 
důvodu neproběhlo navýšení kapacity.  

Vyhodnocení opatření 3.2.2: 

V současné době odpovídá kapacita sociální služby poptávce. Proto nebylo rozšíření kapacity 
realizováno. V rámci plánování služeb v rámci Ústeckého kraje však zůstává toto opatření otevřené, 
aby v případě potřeby mohla být kapacita služby snadno navýšena, protože podpora dětí v rodinách 
je vnímaná jako jedna z priorit sociální práce jako takové. 
Opatření bylo realizováno Charitním sdružením Děčín – Asistenční služba pro rodiny s dětmi, Nadací 
Terezy Maxové, Nadací rozvoje občanské společnosti. 

Závěr: 

Opatření 3.2.2 nesplněno. 
Finanční prostředky potřebné pro realizaci tohoto opatření nebyly poskytnuty. 

 

Od této doby nebyla kapacita měněna. V roce 2018 nedošlo k navýšení kapacity služby z důvodu 
pokácených dotací na projekt Krizová poradna. 
Opatření realizovalo Sdružení POPSI, zařízení Krizová poradna 

Závěr: 

Opatření 3.2.1 bylo nesplněno  
Finanční prostředky pocházely – KÚ ÚK, statutární město Děčín, POPSI, z.s. 

Cíl 3.3 Zřízení nových služeb zaměřených na rodiny s dětmi 
V Děčíně je třeba vybudovat nová nízkoprahová centra pro děti a mládež (dále NZDM). V posledních 
třech letech byla sice nabídka NZDM  již rozšířena*, nicméně vzhledem k rozrůstajícím se 
vyloučeným lokalitám by bylo vhodné vybudovat NZDM  i v dalších lokalitách města Děčína. Cílem 
je: 
• Podpora aktivního a smysluplného trávení volného času dětí, mládeže a mladých dospělých 
• Prevence a snižování sociálně patologických jevů a nežádoucích společenských jevů 
• Prevence sociálního vyloučení nebo jeho prohlubování u ohrožených cílových skupin 
• Zvýšení sociálních kompetencí a dovedností 
• Zlepšování nebo udržení školních výsledků, motivace ke školní docházce zlepšení přístupu k 
předprofesní a profesní přípravě, předcházení vyloučení z trhu práce 
* Byly zaregistrovány dvě nízkoprahová centra jako sociální služby dle zákona 108/2006 Sb. (Centrum 
Kamarád v Boleticích nad Labem, Romské sdružení „Indigo Děčín“ a Centrum v Rozbělesích, o.s. 
Cinka). V roce 2010 Romské sdružení „Indigo Děčín“ rozšířilo prostor a zvýšilo tak svou kapacitu. V 
roce 2013 změnilo o.s. Cinka své sídlo do Podmokel, v souvislosti s tím také zvýšila kapacitu. 
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Opatření 3.3.1 Zřízení nového nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 

Předpokládané dopady opatření: 
- umožnění dětem a mládeži ve věku 6 – 26 let, smysluplné trávení volného času 
- pomoc se začleňováním do školního kolektivu 
- motivace ke vzdělávání a u starších pak pomoc se vstupem na trh práce 
- všechny aktivity centra vedou k prevenci patologických jevů, ke kterým děti a mládež 

bezcílně se potulující po sídlišti inklinují 
V souvislosti s tímto opatřením bylo předpokládáno, že finanční zdroje budou pocházet -  KÚÚK, ÚP, 
statutární město Děčín. 

V souvislosti s naplněním opatření 3.3.1 byly realizovány tyto aktivity: 

1. Spolupráce na řešení problematiky v rámci KPSVL. 
2. Hledání prostor pro vybudování NZDM a poskytovatele této služby. 
3. Výběr vhodných prostor pro NZDM. 
4. Registrace SS, žádost o zařazení do sítě SS ÚK, o vydání pověření, prezentace projektů na 

pracovní skupině. 
5. Podání žádosti o podporu projektu ESF, OPZ. 
6. Schůzky ze zástupci vybraných SŠ 
7. Formální náležitosti projektu. 
8. Provoz NZDM. 

Vyhodnocení opatření 3.3.1: 

V květnu 2016 byl předložen záměr využití budovy na Litoměřické na NZDM předložen do orgánů 
města. Tento materiál nebyl schválen s ohledem na náročnost investice a další okolnosti. 
Vybudování NZDM bylo zařazeno do Strategického plánu sociálního začleňování, konkrétní 
realizátor však chyběl.  
Podání žádosti o podporu z projektu ESF, OPZ, požádala Prosapia, z.ú., která zprovoznila 
Nízkoprahový klub pro děti a mládež Prosapia na adrese nám. Svobody 668/2 v Děčíně. Projekt 
usiluje o zvýšení uplatnitelnosti mladých ve věku 15 – 26 let ze sociálně vyloučených lokalit ve 
společnosti, a to primárně prostřednictvím realizace registrované sociální služby, nízkoprahového 
zařízení pro děti a mládež a dalšími podporovanými aktivitami.  

Závěr:  

 Opatření 3.3.1 bylo splněno.  

Cíl 3.4 Udržení a rozvoj dalších aktivit zaměřených na rodiny s dětmi 
Stabilní rodina 
Rodina je prvním a základním životním prostředím člověka. Je první skupinou, k níž má dítě kladný 
vztah, identifikuje se s ní a její členy napodobuje ve svém životě. Rodina plní klíčovou roli v procesu 
socializace a utváření osobnosti dítěte. Klíčová úloha rodiny je spojena i s předáváním návyků z 
generace na generaci a se zachováním hodnot a norem. Zájmem společnosti je stabilní rodina. 
Služby (aktivity) na podporu rodiny mají preventivní a podpůrný charakter. Mají usnadňovat a 
posilovat manželské soužití a rodičovské kompetence, zkvalitňovat rodinné vztahy, vést k prevenci 
sociálního vyloučení rodičů pečujících o malé děti, podporovat rodiny v péči o děti, jejich výchově a 
při harmonizaci práce a rodiny. Tyto postupně se rozvíjející služby nejsou nijak legislativně 
ukotveny, což je v současnosti staví ve srovnání se sociálními službami do nevýhodné pozice 
zejména při získávání finančních zdrojů. Od roku 2005 jsou služby pro rodinu finančně 
podporovány ze státního rozpočtu prostřednictvím dotačního programu MPSV.  
Aktivity místních mateřských center posilují hodnoty rodiny a úlohu rodičů, dále podporují 
mateřství a rovné příležitosti mužů a žen. Mateřská centra motivují rodiče k praktickému zapojení 
se do občanské společnosti, vytrhávají rodiče ze sociální izolace, dávají jim možnost odreagovat se 
a vytvářejí prostor pro jejich vlastní seberealizaci. Vzhledem k tomu, že město Děčín nemá zřízeny 
vlastní jesle, zajišťují zde mateřská centra také péči o děti do 3 let věku. 
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Cílem je: 
• Udržení činnosti mateřských center 
• Podpora zdravého rodinného prostředí 
• Podpora funkcí a soudržnosti rodiny, včetně mezigeneračního soužití 
• Zvyšování vzdělanosti rodičů v oblasti rodičovství, výchovy a peče o děti 
• Prevence vzniku sociálně patologických jevů v rodinách 
• Zamezení sociálního vyloučení rodičů pečující o děti 
• Zamezení sociálního vyloučení dětí 
• Podpora aktivního trávení volného času 
Prevence rizikového chování dětí a mládeže 
Vzhledem k narůstajícímu počtu rodin s problémy, vysokému počtu dětí v evidenci OSPOD (trestná 
činnost, přestupky, výchovné problémy atd.) je nezbytné neustále podporovat prevenci rizikového 
chování dětí a rozvíjet spolupráci všech vstupujících aktérů. 
Sociálně-pedagogické služby pro předškolní děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 
Vzdělávací centra či předškolní kluby přispívají k navýšení počtu vzdělávaných předškolních dětí ze 
sociálně znevýhodněného prostředí. Kladou si za cíl připravit děti na úspěšné zvládnutí školní výuky 
pomocí rozvoje kognitivních, řečových a sociálních dovedností a zprostředkovat jim kontakt s 
běžnou společností.  

Opatření 3.4.1 Slaďování rodinného a pracovního život 

Předpokládané dopady opatření: 
- snadnější návrat rodičů na trh práce, uplatnění na trhu práce 
- získání sebedůvěry, posílení sebevědomí rodičů 
- možnost seberealizace 
- zvýšení kvalifikace 
- podpora začínajícím podnikatelům 
- možnost umístění dítěte v předškolním zařízení 
- socializace dětí 
- zajištění hlídání dětí v průběhu vzdělávání rodičů 

V souvislosti s tímto opatřením bylo předpokládáno, že finanční zdroje budou pocházet -  statutární 
město Děčín, KÚÚK, MPSV, ÚP, OPZ, vlastní zdroje, příjmy od rodičů a sponzoři. 

V souvislosti s naplněním opatření 3.4.1 byly realizovány tyto aktivity: 

1. Provoz mikrojeslí 
2. Miniškolka Rákosníček 
3. Dětský klub 
4. Coworking 
5. Jednorázové hlídání. 

Vyhodnocení opatření 3.4.1: 

Byl realizován provoz mikrojeslí MC Bělásek z.s. 
V roce 2016 se MC Rákosníček zajímalo o zřízení mikrojeslí v nových prostorách, kde by byla kapacita 
dětí od 4-12 dětí. Miniškolka „Rákosníček“ změnila k březnu 2018 právní formu, vznikla Dětská 
skupina pro 24 dětí, financováno z ESF, kapacita byla a je stále naplněna. 
Dětský klub nebyl realizován. 
Byl realizován coworking, též bylo realizováno jednorázové hlídání a byl zajištěn provoz dětské 
skupiny Motýlek. 
Opatření realizovaly – MC Bělásek, z.s., Rákosníček Děčín, z.s. 

Závěr: 

Opatření 3.4.1 bylo splněno. 
Finanční prostředky potřebné k realizaci tohoto opatření pocházely z MPSV a z Krajského úřadu 
Ústeckého kraje, SM Děčín, z vlastních zdrojů a ESF, OPZ 
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Opatření 3.4.2 Zamezení sociálního vyloučení rodičů s dětmi 

Předpokládané dopady opatření: 
- společné setkávání rodičů a dětí 
- předávání a získávání zkušeností 
- vědomé a odpovědné rodičovství 
- rozvoj schopností a dovedností – kreativní, sportovní, pracovní 
- aktivizace rodin  
- integrace 
- zapojení nejmenších dětí do hry a kolektivu 
- stabilizace rodiny 
- prevence sociálně patologických jevů v rodině = pozitivní vzorce chování 

V souvislosti s tímto opatřením bylo předpokládáno, že finanční zdroje budou pocházet - statutární 
město Děčín, KÚÚK, MPSV, ÚP, OPZ, vlastní zdroje a sponzoři. 

V souvislosti s naplněním opatření 3.4.2 byly realizovány tyto aktivity: 

1. Klub rodičů a dětí. 
2. Aktivity pro rodiče s dětmi a pro děti od 3 let bez rodičů. 
3. Organizované spaní děti 
4. Návštěvy zážitkové tělocvičny – prostor pro společné sdílení – neorganizované 
5. Příměstské tábory – letní 
6. Jednorázové akce /Loutkové divadlo, karneval…./ 
7. Závody kočárků. 
8. Dětský den, Skřítkiáda, Hledá se Mikuláš, Vánoční besídka. 

Vyhodnocení opatření 3.4.2: 

Byly realizovány následující aktivity: 
1. Aktivity pro rodiče s dětmi a pro děti od 3 let bez rodičů – organizovaná činnost 
2. Spaní dětí 
3. Návštěvy zážitkové tělocvičny – prostor pro společné sdílení – neorganizované 
4. Příměstské tábory 
5. Jednorázové akce: Karneval, Loutkové divadlo Krajánek, Kouzelnické vystoupení, 

Muzikhrátky se zvířátky, Balónková Evička 
6. Závody kočárků – výtěžek za startovné věnováno Městskému útulku Děčín  
7. Dětský den – cesta za pokladem 
8. Skřítkiáda – odpolední akce pro rodiny s dětmi 
9. Hledá se Mikuláš 
10. Vánoční besídka pro rodiče dětí při aktivitách centra 
11. Letní a zimní ozdravné pobyty pro rodiny s dětmi. 

Pořádané programy byly velmi oblíbené a vyhledávané u rodičů a jiných osob zapojených do péče o 
dítě. Cílem bylo především umožnit rodičům s dětmi společně se setkávat, navazovat nové kontakty 
a realizovat různé aktivity s dětmi, včetně výchovně vzdělávacích programů, které vedou k rozvoji 
vzájemných vztahů. 

Závěr: 

Opatření 3.4.2 bylo splněno. 
Finanční prostředky potřebné k realizaci tohoto opatření pocházely z MPSV, SM Děčín, KÚ ÚK, 
vlastní zdroje 

Opatření 3.4.3 Rozvoj rodičovských kompetencí a jejich upevňování 

Předpokládané dopady opatření: 
- zvýšení vzdělanosti mladých rodin v oblasti rodičovských kompetencí, tj. získání informací, 

znalostí a praktických dovedností 
- podpora a motivace rodin při zvyšování a zkvalitňování rodičovských kompetencí a jejich 

upevňování 
- vytvoření prostoru pro podnětnou inspiraci směrem od kvalifikovaných lektorů k rodičům 
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- nastavení nové spolupráce mateřských center s OSPOD v rámci rozvoje rodičovských 
kompetencí - aktivizace rodin se specifickými potřebami a zvyšování jejich kompetencí 
samostatně řešit svoji situaci 

- snížení patologických jevů v rodině i společnosti 
- snížení zdravotních problémů 
- snížení sociálních problémů 

V souvislosti s tímto opatřením bylo předpokládáno, že finanční zdroje budou pocházet - statutární 
město Děčín, KÚÚK, MPSV, vlastní zdroje a sponzoři. 

V souvislosti s naplněním opatření 3.4.3 byly realizovány tyto hlavní aktivity: 

1. Klub rodičů a dětí. 
2. Škola rodičů – centrum osobního rozvoje rodiny. 
3. Základní individuální poradenství. 
4. Svépomocná skupiny – rodiny s dvojčaty a vícerčaty. 
5. Kurzy první pomoci. 
6. Kurz Silní rodiče – silné děti. 
7. Workshop – setkání maminek na rodičovské dovolené. 
8. Workshop – výživa dětí, zdravé vaření a pečení. 
9. Škola rodičů. 
10. Praktická rodina. 
11. Poradenská činnost. 

Vyhodnocení opatření 3.4.3: 

Byly realizovány následující aktivity: 
1. Škola rodičů – Centrum osobního rozvoje rodiny. Součástí projektu je vzdělávání, 

poradenství, svépomocné skupiny a coworkingové centrum. 
2. Základní individuální poradenství  
3. Svépomocná skupina - Rodiny s dvojčaty a vícerčaty 
4. Kurz První pomoci - základy první pomoci a prevence dětských úrazů, nácvik dovednosti 

poskytnout první pomoc v rodině  
5. Kurz Silní rodiče – silné děti  
6. Workshop – Setkávání maminek na rodičovské dovolené  
7. Workshop – Výživa dětí – zdravé vaření a pečení  
8. Škola rodičů  
9. Praktická rodina – Odborný webinář 
10. Provoz coworkingové kanceláře, vzdělávací workshopy a kurzy. 

Zapojení rodičů do řešení problémů 

• např. doprovody do pedag. psych. poraden s aktivním zapojením rodičů 
Snížení zdravotních problémů     

• spolupráce s lékaři – Intervence v rodinách v souvislosti se špatnou docházkou rodičů na 
pravidelné prohlídky, povinná očkování 

Snížení sociálních problémů 

• spolupráce se školami – intervence v rodinách – nepravidelná docházka do školy, popř. 
opakovaně pozdní docházka. Také absence školních pomůcek, svačin, obědů, špatná 
hygiena,… 

Služby poskytovaly rodičům podporu a pomoc při zvládaní výchovných postupů, jež by vedly 
dobrému fungování vztahu rodič-dítě a k celkovému pocitu spokojenosti v rodině, vytvářely 
bezpečné prostředí pro střetávání rodičů či jiných osob zapojených do péče o dítě. Služby se konají 
pravidelně a návštěvnosti je vysoká z toho důvodu, že témata jsou voleny na náměty účastníků a 
aktuálních společenských témat. 
Opatření realizovali – MC Bělásek, z.s., Rákosníček Děčín, z.s., Pedagogicko-psychologická poradna 
Děčín. 

Závěr: 
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Opatření 3.4.3 bylo splněno.  
Financování projektu pocházelo z MPSV, KÚ ÚK, rozpočtu statutárního město Děčín a z příspěvků 
rodičů, vlastní zdroje. 

Opatření 3.4.4 Rozvoj spolupráce v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže 

Předpokládané dopady opatření: 
- udržování pravidelného kontaktu mezi metodičkou prevence pedagogicko-psychologické 

poradny a místními institucemi, organizacemi a subjekty, které se prevenci angažují 
- zvýšení informovanosti školních metodiků o místních organizacích a institucích poskytujících 

programy v rámci prevence rizikového chování 
- vytvoření prostoru pro aktivnější činnost školních metodiků prevence 
- snížení míry rizikového chování u dětí a mládeže 
- eliminace výchovných potíží dětí a mládeže 
- pohotovější vyhodnocení a řešení rizikového chování dětí a mládeže 
- zapojení rodičovské veřejnosti, zlepšení informovanosti rodičů 

V souvislosti s tímto opatřením bylo předpokládáno, že finanční zdroje budou pocházet – MŠMT, 
KÚÚK. 

V souvislosti s naplněním opatření 3.4.4 byly realizovány tyto hlavní aktivity: 

1. Škola rodičů. 
2. Primární prevence Děčínského doléčovacího centra. 
3. Besedy Police ČR. 
4. Činnost PPP. 
5. Preventivní pobyty pro děti, které jsou v evidenci kurátora pro děti a mládež. 
6. Primární prevence MP Děčín. 

Vyhodnocení opatření 3.4.4: 

Jedná se o složitou oblast spolupráce, která není silně finančně podpořena, a to je její hlavní 
problém. K preventivní činnosti se nejčastěji využívají školská zařízení, kde se pořádají besedy pro 
celé třídy – zařízení, neprojevují vysoký zájem právě z důvodu častého financování. Besedy se 
nestřetávají s kladným ohlasem ani ze strany žáků/studentů, kde je zřejmě problém ve skupinovém 
provedení besed (stydlivost se svěřeným problémem, předvádění se/téma se nebere vážně aj. 
Dále byly realizovány akce: 
Primární prevence Děčínského doléčovacího centra: probíhal komponovaný program primární 
prevence na ZŠ v Děčíně.  
Besedy Policie ČR: pořádané přednášky byly v oblasti – Bezpečnost dětí a mládeže v silničním 
provozu ( Zebra se za tebe neohlédne), Dopravní den, Řídím, piju Nealko v Děčíně, (NE)bezpečný 
internet. 
Činnost PPP: probíhala metodická práce s výchovnými poradci, školními metodiky prevence, 
pedagogy, ředitele ZŠ, SŠ, VOŠ, s Agenturou pro sociální začleňování. Další aktivity jako osvětová, 
terapeutická a reedukační činnost a pomoc školám při řešení soc. patologických jevů. 
Snížení patologických jevů - spolupráce OSPaS s MP Děčín (preventisté kriminality) v roce 2018 
práce na konkrétním případu v DC 32 v souvislosti se zneužíváním žáka ZŠ Boletice spolužáky.   
Dočasný dohled ze strany MP v době po ukončení vyučování, do příchodu rodiče ze zaměstnání.  
Celoroční spolupráce odd. sociální práce a služeb (rodiny s dětmi) s kurátory pro mládež a 
pracovnicemi OSPODU  v rámci  Odboru sociálních věcí a zdravotnictví – dohled nad rodinami v jejich 
prostředí, účast na případových konferencích týkajících se problémů v rodinách – nejčastěji špatná 
péče o děti, dále účast na jednání s kurátory pro mládež ohledně problémů s dospívajícími dětmi – 
nejčastěji v souvislosti se špatným chováním   škole, záškoláctvím a také v souvislosti  s drobnými 
krádežemi nezletilých.  
Byla realizována Škola rodičů, vzdělávací semináře s odborníky: Jak porozumět dospívajícímu dítěti, 
Každý je na něco chytrý, Odměna a tresty ve výchově, Jak vést děti k odpovědnosti, Psychosomatické 
obtíže u dětí. 
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Opatření realizovali: Pedagogicko-psychologická poradna Děčín, CSS Děčín, p.o.; Rákosníček Děčín, 
z.s., MŠ; ZŠ, Městská policie; Magistrát města Děčín, OSV, OSPOD; organizace zajišťující další 
vzdělávání pedagogických pracovníků; ETOP, Indigo Děčín, z.s.; Cinka z.s.; Policie ČR 

Závěr: 

Opatření 3.4.4 bylo částečně splněno. 
Financování projektu pocházelo z MPSV, MŠMT, rozpočtu statutárního město Děčín, Police ČR, 
vlastní zdroje. 

 

Opatření 3.4.5 Rozvoj soc. pedagogických služeb pro předškolní děti ze sociálně 
znevýhodněného prostředí 

Předpokládané dopady opatření: 
- Získání dovedností a návyků nezbytných k úspěšnému vstupu na základní školu 
- Podpora a motivace rodiny a nejbližšího sociálního okolí dítěte, tak aby rodina byla oporou 

při primárním a sekundárním vzdělávání 
- Vytržení dětí ze sociálně vyloučeného prostředí 
- Poskytnutí možnosti dětem pobývat, vzdělávat se a projevovat se v kolektivu vrstevníků 
- Poskytnutí dětem možnost hrát si a vzdělávat se v chráněném a bezpečném prostředí 
- Včasné podchycení případných výchovných a vzdělávacích obtíží dětí 
- Zvýšení sebevědomí dětí 
- Podpora schopnosti u dětí přijímat dospělou autoritu, dodržovat režim a vědomě jednat 

podle pravidel 
V souvislosti s tímto opatřením bylo předpokládáno, že finanční zdroje budou pocházet – MŠMT, 
statutární město Děčín, příspěvky od rodičů, sponzorské dary. 

V souvislosti s naplněním opatření 3.4.5 byly realizovány tyto hlavní aktivity: 

1. Zajištění fungování programu předškolního klubu Motýlek – romské sdružení „Indigo Děčín“. 
Zajištěno vícezdrojové financování. 

2. Vznik vzdělávacího centra Vilík „Děti a Rodina“ Ivana Poschová.  

Vyhodnocení opatření 3.4.5: 

Vzdělávací centrum Vilík – poskytoval speciální mateřskou školu pro děti se sociálním 
znevýhodněním, přešel na poskytování dle školského zákoníku. V roce 2015 Děti a Rodina zvažovala 
zřídit předškolní zařízení ve vyloučené lokalitě Krátká, ale po důkladném zvážení rozhodla, že se této 
činnosti již nebude angažovat. Proběhlo jednání s majitelem nemovitosti, byl sestaven rozpočet, 
z kterého vyplynulo, že by organizace celkovou akci musela sama zafinancovat a následně čekat, zda 
obdrží nebo neobdrží finanční prostředky. Z tohoto důvodu opatření nebylo splněno. 
Předškolní klub Motýlek - bylo zajištěno financování statutárním městem Děčín, MŠMT a Úřadem 
práce. Cílovou skupinu tvořili děti od 3 do 6 let žijící v Boleticích nad Labem. Poskytování klubu 
značně ovlivnila novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb., který zavedl s účinností od září 
2017 povinné předškolní vzdělávání ve školském zařízení a  klub Motýlek ukončil své působení. 

Závěr: 

Opatření 3.4.5 bylo částečně splněno. 
Financování projektu pocházelo z MŠMT, rozpočtu statutárního město Děčín a z příspěvků rodičů, 
dary. 

 



37 
 

 

Opatření 4.1.2 Zajištění nízkoprahových služeb pro uživatele drog a jejich blízké 

Předpokládané dopady opatření: 
- snížení sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek. 
- navázání kontaktu s uživateli drog, kteří nejsou zachyceni žádnou pomáhající institucí. 
- aktivní spolupráce s dalšími službami, zprostředkování dalších služeb v souvislosti s 

problematikou zneužívání drog a závislostí. 
- vytváření důvěry v odbornou pomoc v rámci kontaktní práce, zvyšování kompetencí a 

následná motivace směřující k minimalizaci rizik, léčbě a abstinenci. 
- pomoc, podpora a zvýšení kompetencí blízkým osobám (rodina, partneři) uživatelů drog. 

KS OSOBY V KRIZI 
Cíl 4.1 Udržení stávající sítě soc. a souvisejících služeb, Optimalizace služeb cílové 
skupině. 
Podstatou tohoto cíle je udržení stávající sítě sociálních služeb registrovaných dle zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, pro klienty z cílových skupin, osoby v krizi a dále i udržení všech 
souvisejících služeb a aktivit, které tyto služby vhodně doplňují. V minulosti byla ve městě Děčín 
vybudována funkční síť služeb pomáhajících lidem v začlenění do společnosti a předcházejících 
hlubšímu rozvoji sociálních problémů. Jedná se o síť terénních, ambulantních a pobytových služeb 
pro osoby, které se s krizí potýkají. 

Opatření 4.1.1 Zajištění terénních programů pro uživatele žijících ve vyloučených lokalitách 

Předpokládané dopady opatření: 
- zlepšení společenského postavení příslušníků sociálně vyloučených komunit, 

prostřednictvím sociálních a právních služeb. 
- eliminace rizik ekonomické nestability cílové skupiny -tj. např. snižování zadlužení 

příslušníků sociálně vyloučených komunit. 
- prevence sociálního vyloučení. 
- zmírnění dopadu sociálního vyloučení rodin. 
- snížení výskytu sociálně patologických jevů. 
- pojmenování konkrétních problémů rodin. 
- zvýšení schopností a dovedností obyvatel problémových lokalit řešit své problémy. 
- snížení zdravotních rizik, zejména rizik plynoucích z nedostatečných hygienických návyků. 
- zvýšení počtu dětí pravidelně docházejících do předškolních a školních zařízení a podpora 

zájmu ze strany rodičů o pravidelnou docházku dětí. 
- nižší počty klientů s dluhy na nájemném. 
- snížení počtu nezaměstnaných osob v sociálně vyloučených lokalitách. 

V souvislosti s tímto opatřením bylo předpokládáno, že finanční zdroje budou pocházet z KÚÚK, 
statutární město Děčín, MV ČR, nadace, OPZ. 

V souvislosti s naplněním opatření 4.1.1 byly realizovány tyto aktivity: 

1. Zajištění služeb projektu Návrat do společnosti 

Vyhodnocení opatření 4.1.1: 

Opatření bylo v průběhu celého období naplňováno průběžně. Služby projektu Návrat do 
společnosti byly zachovány v plném rozsahu. Služby projektu Návrat do společnosti směřují ke 
stabilizaci sociální situace rodin, dětí a mládeže v sociálně vyloučených lokalitách. Nejčastějšími 
zakázkami klientů projektu bylo řešení dluhové situace, pomoc při hledání bydlení a zaměstnání. 

Závěr: 

Opatření 4.1.1 bylo splněno 
Finance potřebné k realizaci tohoto opatření pocházely z KÚÚK, Statutárního města Děčín a Úřadu 
práce ČR 
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- stabilizace a zmírnění dopadu rizikového chování v souvislosti s šířením infekčních 
onemocnění HIV, HCV, HBV. 

- zajištěné místo pro anonymní testování na HIV v souvislosti s rizikovým chováním. 
- zmapovaná drogová scéna, včetně jejích místních specifických rizikových faktorů, na které 

lze rychle a pružně reagovat sociálními a zdravotnickými službami. 
- snížení finančních nákladů společnosti vydaných na léčbu infekčních onemocnění, věznění 

závislých osob samotnou minimalizací rizik, ale také hledáním vhodného, možného a 
dostupného a efektivního řešení vzniklé nepříznivé situace. 

V souvislosti s tímto opatřením bylo předpokládáno, že finanční zdroje budou pocházet 
z následujících zdrojů: KÚÚK, statutární město Děčín, město Česká Kamenice, Rada vlády pro 
koordinaci protidrogové politiky.  

V souvislosti s naplněním opatření 4.1.2 byly realizovány tyto aktivity: 

1. Zajištění služeb K-centra, Poradny pro rodiče 
2. Zajištění služeb Terénních programů 

Vyhodnocení opatření 4.1.2: 

Opatření bylo naplňováno průběžně. Služby K-centra i Terénních programů byly zachovány. 
Uživatelům návykových látek tak byly poskytovány nízkoprahové služby jak v ambulantní, tak i 
terénní formě, které vedou k minimalizaci rizik jak pro ně samotné, tak i pro širokou veřejnost. 
Součástí služeb bylo také poradenství pro rodinné příslušníky a blízké osoby uživatelů návykových 
látek. 

Závěr: 

Opatření 4.1.2 bylo splněno 
Finanční stránku opatření zajistilo KÚÚK, Statutární město Děčín, RVKPP, Ministerstvo zdravotnictví, 
Město Česká Kamenice, Město Benešov nad Ploučnicí a Úřad práce ČR 

 

Opatření 4.1.3 Zajištění služeb Intervenčního centra k řešení problematiky domácího násilí 

Předpokládané dopady opatření – Uživatel (osoba ohrožená domácím násilím): 
- je poučen o službách zařízení (právní, sociálně právní poradenství, emoční podpora) 
- získává bezpečný prostor pro sdělení problémů 
- využívá podpory pracovníků Intervenčního centra (právník, sociální pracovník, terapeut) 
- orientuje se v možnostech řešení (právní i sociálně právní povahy) 
- je poučena o bezpečnostních opatřeních v případě dalších násilných incidentů ať fyzické 

nebo psychické povahy 
- získává servis v podobě asistence při psaní právních podání ve věci ochrany před domácím 

násilím 
- je poučen o možnosti využít podporu při jednání s policií ČR, přestupkovou komisí, OSPOD 

a dalšími subjekty, které mu mohou pomoci s řešením domácího násilí 
- je poučen o možnosti využívat doprovodu při kontaktu s institucemi 

V souvislosti s tímto opatřením bylo předpokládáno, že finanční zdroje budou pocházet z KÚÚK, 
statutární město Děčín, město Česká Kamenice. 

V souvislosti s naplněním opatření 4.1.3 byly realizovány tyto aktivity: 

1. Zajištění služeb Intervenčního centra 

Vyhodnocení opatření 4.1.3: 

Opatření bylo naplňováno průběžně. Intervenční centrum v Děčíně nabízelo své služby osobám 
ohroženým domácím násilím na kontaktním místě a v indikovaných případech také v místě bydliště 
zájemců/zájemkyň o službu. V rámci služeb intervenčního centra měly také osoby ohrožené 
domácím násilím k dispozici možnost využít krizového lůžka a telefonické pomoci. Služby byly 
nabízeny bezplatně, včetně stravy na krizovém lůžku. 

Závěr: 

Opatření 4.1.3 bylo splněno 
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Finanční prostředky pocházely z KÚÚK, Statutárního města Děčín a obcí s rozšířenou působností 
v Ústeckém kraji 

 

Opatření 4.1.4 Zajištění služeb odborného soc. poradenství pro uživatele z cílové skupiny 

Předpokládané dopady opatření: 
- pomoc osobám z cílové skupiny s nalezením řešení, resp. zmírněním dopadů jejich 

nepříznivé sociální situace dle jejich individuálních potřeb 
- posílení schopnosti CS řešit aktivně, samostatně své problémy a svou tíživou sociální situaci 
- eliminace rizik spojených s tíživou životní situací člověka 
- předcházení zhoršenému postavení člověka ve společnosti, na trhu práce, v rodině 
- klient získává podporu a jistotu při řešení svých životních situací, dostává své jednání pod 

kontrolu a využívá přitom práv a povinností, která mu česká legislativa umožňuje 
- u klienta v ambulantní péči dochází k zahájení včasné odborné práce, eliminuje se tak přesun 

problému do fáze, která by si již musela vyžadovat zvýšenou intenzivní péči např. v 
pobytových službách 

- stabilizace osob nacházejících se v náročné životní situaci (jednotlivci, páry, rodiny aj.) 
- dostačující a dostupná nabídka poradenských služeb v oblasti zejména manželského, 

partnerského a rodinného poradenství aj. 
- zapojení do společnosti a obnova zdravého způsobu života u klientů, kteří aktuálně abstinují 

a mají zájem se svým problémem pracovat, udržují abstinenci a řeší své závislé chování 
- jsou eliminovány negativní dopady patologického chování ve společnosti 
- práce s blízkými osobami uživatelů zkvalitňuje náhled na problematiku závislosti, čímž se 

zvyšuje kvalita života blízkých uživatelů a zároveň tak nepřímo zvyšuje motivaci aktivních 
uživatelů k abstinenci 

V souvislosti s tímto opatřením bylo předpokládáno, že finanční zdroje budou pocházet z MS ČR, 
KÚÚK, statutární město Děčín, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, nadace, sponzoři. 

V souvislosti s naplněním opatření 4.1.4 byly realizovány tyto aktivity: 

1. Zajištění služeb Prosapia, z.ú., sdružení pro rodinu 
2. Zajištění služeb Charitního sdružení Děčín, z.s. - Občanské poradny Děčín 
3. Zajištění služeb Děčínského doléčovacího centra 
4. Zajištění služeb Krizové poradny 

Vyhodnocení opatření 4.1.4: 

Opatření bylo naplňováno průběžně v celém období. Na jeho naplňování se podílely partnerské 
organizace, které poskytovaly osobám v krizi poradenské služby mimo jiné v oblastech sociálních 
systémů, psychologie, oblastech práva a mezilidských vztahů, včetně manželského a partnerského 
poradenství a mediace dohod při uspořádání vzájemných vztahů. Poradenství bylo také 
poskytováno obětem trestných činů a osobám, které se potýkají se závislostí na drogách, alkoholu, 
výherních automatech, počítačích atd.  

Závěr: 

Opatření 4.1.4 bylo splněno 
Finanční prostředky pocházely z KÚÚK, Statutárního města Děčín, Úřadu práce – ESF ČR, POPSI, z.s. 
a Ministerstva spravedlnosti 

 

Opatření 4.1.5 Zajištění služeb telefonické krizové pomoci 

Předpokládané dopady opatření: 
- zmírnění dopadů krize 
- eliminace rozvoje následných dlouhodobých zdravotních nebo sociálních problémů 
- snižování kriminality a snižování rozvoje negativních sociálních jevů a sociálního vyloučení 
- prevence vzniku posttraumatické stresové poruchy a prevence rozvoje sekundárních krizí 
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V souvislosti s tímto opatřením bylo předpokládáno, že finanční zdroje budou pocházet KÚÚK, obce. 

V souvislosti s naplněním opatření 4.1.4 byly realizovány tyto aktivity: 

1. Zajištění služeb Telefonické krizové pomoci 

Vyhodnocení opatření 4.1.5: 

Opatření bylo naplňováno průběžně. Nepřetržitá krizová linka byla k dispozici všem osobám 
v akutní nouzi, osobám osamělým, imobilním i osobám v ekonomické krizi. Pomoc je okamžitá, bez 
objednání a doporučení, anonymní a finančně dostupná. 

Závěr: 

Opatření 4.1.5 bylo splněno 
Finanční prostředky pocházely z KÚÚK, obcí s rozšířenou působností v ÚK, od nadací a dárců 

 

Opatření 4.1.6 Zajištění služby následné péče – ambulantní pro osoby ohrožené závislostmi 

Předpokládané dopady opatření: 
- zapojení do společnosti a obnova zdravého způsobu života u klientů, kteří aktuálně abstinují 

a mají zájem se svým problémem pracovat, udržují abstinenci a řeší své závislé chování. 
- jsou eliminovány negativní dopady patologického chování ve společnosti. 
- práce s blízkými osobami uživatelů zkvalitňuje náhled na problematiku závislosti, čímž se 

zvyšuje kvalita života blízkých uživatelů a zároveň tak nepřímo zvyšuje motivaci aktivních 
uživatelů k abstinenci.  

V souvislosti s tímto opatřením bylo předpokládáno, že finanční zdroje budou pocházet z CSS Děčín, 
p.o., PN Horní Beřkovice, Věznice Rýnovice. 

V souvislosti s naplněním opatření 4.1.6 byly realizovány tyto aktivity: 

1. Zajištění služeb Děčínského doléčovacího centra 

Vyhodnocení opatření 4.1.6: 

Opatření bylo naplňováno průběžně v celém období. V rámci opatření byly poskytovány služby 
osobám, které jsou závislé nebo mají problém s nelegálními návykovými látkami, alkoholem, 
workoholismem, gamblingem, závislostí na počítačích apod. a také jejich rodinným příslušníkům a 
blízkým osobám. Služby směřovaly k osvojování sociálních a psychických dovedností, které přispívají 
ke znovuvytvoření nebo udržení abstinence a k podpoře rodinného systému zatíženého závislým 
chováním. 

Závěr: 

Opatření 4.1.6 bylo splněno 
Finanční prostředky pocházely z KÚÚK, Statutárního města Děčín, RVKPP, plateb klientů, OP LZZ a 
Úřadu práce ČR 

 

Opatření 4.1.7 Zajištění služeb azylových domů všech typů 

Předpokládané dopady opatření: 
- motivace příjemce služeb k aktivitě, která vede k řešení jeho nepříznivé sociální situace. 
- minimalizace závislosti ubytovaných na sociálních službách. 
- poskytnutí ubytování pouze po nezbytně dlouhou dobu. 
- sociální stabilizace příjemců služby, sociální prevence 

V souvislosti s tímto opatřením bylo předpokládáno, že finanční zdroje budou pocházet z KÚÚK, 
statutární město Děčín, ESF – OPU, příjmy od klientů. 

V souvislosti s naplněním opatření 4.1.7 byly realizovány tyto aktivity: 

1. Zajištění služeb AD pro může a matky s dětmi 
2. Zajištění služeb AD Kompas 

Vyhodnocení opatření 4.1.7: 

Opatření bylo naplňováno průběžně. Obsahem služeb azylového domu je poskytovat ubytování a 
sociální poradenství matkám a otcům s nezletilými dětmi, těhotným ženám a mužům bez střechy 
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nad hlavou, a to po nezbytně nutnou dobu, než překonají sociální situaci spojenou se ztrátou 
bydlení. Obsahem služeb Azylového domu Kompas je poskytnout prostor a podporu při hledání 
cesty mladým lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. 

Závěr: 

Opatření 4.1.7 bylo splněno. 
Finanční prostředky pocházely z KÚÚK, Statutárního města Děčín a z plateb klientů 

 

Opatření 4.1.8 Zajištění služeb noclehárny 

Předpokládané dopady opatření: 
- poskytnutí hygienického servisu a služby přenocování osobám bez přístřeší 
- minimalizace zdravotních a sociálních rizik u těchto osob  

V souvislosti s tímto opatřením bylo předpokládáno, že finanční zdroje budou pocházet KÚÚK, 
statutární město Děčín, příjmy od klientů. 

V souvislosti s naplněním opatření 4.1.8 byly realizovány tyto aktivity: 

1. Zajištění služeb Noclehárny 

Vyhodnocení opatření 4.1.8: 

Opatření bylo naplňováno průběžně. Noclehárna v průběhu celého období poskytovala ambulantní 
služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování. Služeb 
noclehárny ročně využilo až 42 klientů. 

Závěr: 

Opatření 4.1.8 bylo splněno 
Finanční prostředky pocházely z KÚÚK, Statutárního města Děčín a plateb od klientů 

 

Opatření 4.1.9 Zajištění služeb nízkoprahového denního centra pro osoby bez domova 

Předpokládané dopady opatření: 
- umožnit každému klientovi, aby mohl odejít z NDC čistý a čistě převlečený a nadále měl 

možnost tento stav udržovat 
- poskytovat potravinovou pomoc 
- rozvíjet klientovu soběstačnost a schopnost zvládnout nepříznivou situaci tak, aby se ještě 

více neprohlubovala 
- prostřednictvím sociálního poradenství se bude zvyšovat informovanost o možnostech 

řešení či předcházení rizikovým situacím a bude podporováno využívání dostupných služeb 
a zdrojů 

- zprostředkovat v NDC sociální kontakt a komunikaci s ostatními lidmi a na žádost klienta 
vytvořit podmínky pro obnovení či udržení kontaktu s rodinnými příslušníky a blízkými 
osobami 

V souvislosti s tímto opatřením bylo předpokládáno, že finanční zdroje budou pocházet z KÚÚK, 
statutární město Děčín, dárci. 

V souvislosti s naplněním opatření 4.1.9 byly realizovány tyto aktivity: 

1. Zajištění služeb nízkoprahového denního centra pro osoby bez domova 

Vyhodnocení opatření 4.1.9: 

Opatření bylo naplňováno průběžně. Jeho cílem bylo poskytovat denní přístřeší, materiální pomoc, 
hygienické zázemí a podporu při řešení nepříznivé sociální situace osobám bez přístřeší starším 
osmnácti let. Služby nízkoprahového denního centra byly poskytovány každý pracovní den s denní 
kapacitou cca 30 osob. 

Závěr: 

Opatření 4.1.9 bylo splněno 
Finanční prostředky pocházely z KÚÚK, Statutárního města Děčín, Úřad práce ČR,  
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Opatření 4.1.10 Zajištění služeb pro oběti trestné činnosti 

Předpokládané dopady opatření: 
- oběť trestného činu se lépe vyrovná s traumatickým zážitkem události trestného činu 
- má možnost hovořit s poradcem o dopadech trestného činu a těžkostech, které prožívá 
- dostává se jí okamžité sociální a psychické podpory 
- příslušné úkony trestního řízení, při nichž chce uplatnit svá práva, podstoupí vybavena 

právními informacemi 
- má představu o průběhu trestního řízení, svých právech a postupech, jak uplatnit nárok na 

náhradu škody 
- snížení rizik rozvoje posttraumatické stresové poruchy 
- snížení rizik rozvoje sekundární krize 

V souvislosti s tímto opatřením bylo předpokládáno, že finanční zdroje budou pocházet z KÚÚK, 
statutární město Děčín, MS ČR, statutární město Ústí nad Labem, obce. 

V souvislosti s naplněním opatření 4.1.10 byly realizovány tyto aktivity: 

1. Zajištění služeb Probační a mediační služby ČR 
2. Zajištění služeb Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu 
3. Zajištění služeb Centra krizové intervence 

Vyhodnocení opatření 4.1.10: 

Opaření bylo naplňováno průběžně. Odborná pomoc obětem trestné činnosti byla poskytována tak, 
aby následky trestného činu nevedly k dlouhodobému traumatu, sociálnímu znevýhodnění, nebo 
k riziku sociálního vyloučení. Konkrétně byly obětem trestné činnosti poskytovány například 
poradenské služby, právní informace, psychologická pomoc, či možnost pobytu na krizovém lůžku. 
Pomoc obětem trestné činnosti poskytovaly ve vzájemné spolupráci Probační a mediační služba ČR, 
a to zejména v projektu Proč zrovna já, dále pak Poradna pro oběti trestné činnosti při Poradně 
Prosapia a Centrum krizové intervence.  

Závěr: 

Opatření 4.1.10 bylo splněno 
Finanční prostředky pocházely z KÚÚK, Statutárního města Děčín, Ministerstva spravedlnosti, Úřadu 
práce – ESF ČR, obcí a z vlastních zdrojů 

 

Cíl 4.2 Rozvoj služeb pro ohrožené skupiny obyvatel – osoby v krizi 
Obsahem tohoto cíle je rozvoj stávajících služeb pro osoby z cílové skupiny. Ve městě Děčín je 
zapotřebí rozšířit síť fungujících sociálních služeb, a to zvýšením kapacit konkrétních služeb, nebo 
rozšířením stávajících zařízení o další služby. Jedná se zejména o navýšení kapacit organizací, které 
poskytují odborné sociální poradenství v oblasti zadlužování a dále také o optimalizaci kapacit 
Azylového domu.  

Opatření 4.2.1 Optimalizace kapacit Azylového domu 

Předpokládané dopady opatření: 
- vzniknou 4 nová lůžka pro samostatné ženy, která doposud v celém okrese Děčín chyběla 
- zvýší se počet míst na noclehárně pro muže o polovinu, tedy o 4 lůžka 
- prostor noclehárny pro muže bude zdravotně nezávadný 
- dojde k logickému oddělení služeb pro rodiče s dětmi a ženy od služeb pro muže a tím i 

k optimalizaci práce s klienty 
V souvislosti s tímto opatřením bylo předpokládáno, že finanční zdroje budou pocházet OPZ, IROP. 

V souvislosti s naplněním opatření 4.2.1 byly realizovány tyto aktivity: 

1. Záměr projektu schválený RM „Optimalizace kapacit azylového domu“ spočíval ve výstavbě 
přístavby azylového domu pro může a matky s dětmi (Řecká 1216/19, Děčín IV) na pozemku 
statutárního města Děčín, kam měla být po realizaci přesunuta noclehárna, která je v objektu 
AD. 
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Opatření 4.2.2 Rozvoj odborného soc. poradenství v oblasti zadlužování 

Předpokládané dopady opatření: 
- klient se orientuje v možnostech řešení dluhů 
- dostává důležité informace o dopadech jeho ne/vyjednávání s věřiteli či exekutory. Tyto 

informace jsou důležité pro stabilizaci jeho životní situace. 
- zmírnění dopadů nepříznivé sociální situace dle individuálních potřeb klienta 
- větší pravděpodobnost včasné intervence, která je důležitým předpokladem pro aktivizaci 

klientů 
- předcházení dalším problémům, které se nabalují na problém s dluhy (rodinné vztahy, 

bydlení, psychický stav) 
Předpokládané finanční zdroje měly pocházet z rozpočtu Statutárního města Děčín, KÚ ÚK a MS ČR 

V souvislosti s naplněním opatření 4.2.2 byly realizovány tyto hlavní aktivity: 

1. Grant ČSOB pro Charitní sdružení Děčín, z.s. - Občanskou poradnu, který napomohl alespoň 
dočasné absorpci klientů 

2. Rozšíření provozních hodin poradenství v oblasti zadluženosti 
3. Podání žádosti Charitního sdružení Děčín, z.s. - Občanské poradny o navýšení okamžité kapacity 

na 4 klienty 
4. Podání žádosti o investiční dotaci IROP, v rámci níž je pro finanční – protidluhové poradenství 

počítáno se samostatným zázemím (Prosapia, z.ú., Společnost pro rodinu) 
5. Navýšení okamžité kapacity a úvazků (Charitní sdružení Děčín, z.s. - Občanská poradna) 
6. Podání projektu na OZP (zřízení kontaktních míst Občanské poradny CHSD v sociálně 

vyloučených lokalitách) 
7. Reakce na novelu insolvenčního zákona – registrace u MS jako akreditovaný subjekt v oddlužení 

(Občanská poradna CHSD) 
8. Realizace projektu z ESF Pryč s dluhy (Občanská poradna CHSD) 

Vyhodnocení opatření 4.2.2: 

Podstatou opatření bylo zejména navýšení kapacit zařízení, která protidluhové poradenství 
poskytují. Konkrétně se jednalo o Občanskou poradnu Děčín (Charitní sdružení Děčín, z.s.) a Poradnu 
Prosapia. Kapacita těchto služeb dlouhodobě neodpovídala zvýšené poptávce uživatelů z cílové 
populace osob ohrožených předlužeností, což se projevovalo především neúměrně dlouhými 
čekacími lhůtami vedoucími k prohloubení problému klienta. Zároveň tento stav dával příležitost 
komerčním společnostem, které nabízejí finanční poradenství za úplatu a mnohdy v nevalné kvalitě. 

2. projektový záměr ITI Ústecko-Chomutovské aglomerace, finanční prostředky na projekt předem 
alokovány, veřejná zakázka na projektovou dokumentaci. 

3. bylo rozhodnuto o nerealizaci projektu. Hlavním důvodem nerealizace projektu byla petice 
občanů městské části Děčín – Letná, kteří si navýšení kapacit azylovému domu nepřejí.  

4. v současné době ani není vyhlášený žádný vhodný dotační titul, který bychom na daný projet 
využili. 

Vyhodnocení opatření 4.2.1: 

V celém období probíhaly aktivity vedoucí k realizaci opatření. Původním záměrem bylo vybudovat 
přístavbu na pozemku, který přísluší k Azylovému domu. Tato přístavba měla sloužit jako 
noclehárna, přičemž přesunutím noclehárny z prostor Azylového domu do přístavby by došlo 
k navýšení kapacity Azylového domu jako takového. 
Ačkoli byly uskutečněny konkrétní kroky k realizaci přístavby, bylo od původního záměru nakonec 
upuštěno. Hlavním důvodem byla nevole obyvatel městské části Letná, kteří sepsali petici na protest 
proti výstavbě a navyšování kapacit Azylového domu. 
Aktuálně se připravuje stěhování Azylového domu do objektu na Benešovské ulici, což by kapacitu 
AD rovněž mírně navýšilo. 

Závěr: 

Opatření 4.2.1 nebylo splněno 
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Opatření bylo průběžně naplňováno v celém období. V roce 2015 probíhala realizace grantu ČSOB 
pro Občanskou poradnu CHSD. V rámci tohoto grantu byl snížen převis poptávky nad nabídkou, bylo 
podpořeno 137 zájemců o protidluhové poradenství. Poradna Prosapia rozšířila provozní hodiny pro 
dluhovou problematiku v rámci stávajících prostor, a to na každou středu 9:00 – 14:00 bez nutnosti 
předchozího objednání. Tento rozvoj OSP v oblasti dluhů byl realizován prostřednictvím 
personálních přesunů v organizaci, a tudíž v rámci běžného rozpočtu bez nutnosti jeho navýšení. 
V roce 2016 požádala Občanská poradna CHSD o navýšení okamžité kapacity na 4 klienty. Poradna 
Prosapia podala žádost o investiční dotaci IROP určenou na rekonstrukci prostor. Výsledkem 
rekonstrukce bude mimo jiné i samostatné zázemí pro finanční a dluhové poradenství. 
K 1.1.2017 došlo k navýšení okamžité kapacity Občanské poradny CHSD. V roce 2017 byl zároveň 
podán projekt na OPZ s předpokládanou realizací od 1.1.2018, jehož obsahem bylo mimo jiné zřízení 
kontaktních míst Občanské poradny CHSD v sociálně vyloučených lokalitách Staré Město a Boletice.  
Občanská poradna CHSD také v roce 2017 reagovala na novelu insolvenčního zákona a registrovala 
se u Ministerstva spravedlnosti jako akreditovaná osoba v oddlužení. Stala se tak jediným subjektem 
v Děčíně, který poskytuje poradenství a podporu podáním návrhu na oddlužení zdarma. Poradna se 
začala stále více profilovat v dluhovém poradenství a setrvale vzrůstal zájem klientů o její služby. 
Naopak Poradna Prosapia se rozhodla o akreditaci nežádat. Nadále tedy poskytovala protidluhové 
poradenství, nikoli však sepisování návrhů na oddlužení. 
V roce 2018 byla zahájena realizace projektu Občasné poradny Pryč s dluhy, v rámci kterého bylo 
zahájeno fungování 2 kontaktních míst na adrese: Žerotínova 180/38 – Staré Město a ul. Míru 152 
– Boletice. Projekt tvoří 5 klíčových aktivit: odborné sociální poradenství, workshopy praktické a 
dluhové gramotnosti, internetová poradna, zpracování insolvenčních návrhů a evaluace projektu. 

Závěr: 

Opatření 4.2.2 bylo splněno 
Finanční prostředky potřebné pro realizaci tohoto opatření poskytli: Grant ČSOB, KÚÚK, Statutární 
město Děčín, Ministerstvo spravedlnosti, ESF, jiné 

 

Cíl 4.3 Vznik nových sociálních služeb pro osoby v krizi 
Obsahem tohoto cíle je doplnit síť stávajících sociálních služeb v Děčíně o služby, které v současné 
době chybí, a které byly odborníky v rámci KS Osoby v krizi vyhodnoceny jako potřebné. Jedná se 
zejména o zajištění krátkodobého krizového bydlení pro celé rodiny. Novou službou, jejíž vznik je 
považován za vysoce žádoucí, je také nízkoprahový klub pro mládež. V Děčíně jsou v současné době 
dvě nízkoprahová centra, a to v městských částech Boletice a Podmokly. Přestože cílová skupina 
těchto zařízení formálně zahrnuje děti i mládež, skutečnost je taková, že obě tato zařízení jsou 
především zaměřena na děti mladšího školního věku. Tato cílová skupina také kluby nejčastěji 
navštěvuje. Z tohoto důvodu je vhodné rozšířit nabídku nízkoprahových služeb o zařízení zaměřené 
především na mládež v rozmezí zhruba od dvanácti do šestadvaceti let věku. Toto opatření bude 
však realizováno v rámci KS Rodiny, děti a mládež a zde se proto objevuje pouze okrajově. 

Opatření 4.3.1 Zvýšení dostupnosti krizových lůžek 

Předpokládané dopady opatření: 
- zajištění hygieny (osobní hygiena, praní prádla) 
- stabilizace nepříznivé sociální situace rodiny 
- aktivizace rodiny k zapojení do řešení situace 
- podpora rodiny v tísnivé životní situaci 
- podpora soběstačnosti rodin vedoucí k obnově samostatného rodinného života 
- předcházení prohlubování problémové situace a případného sociálního vyloučení 
- zachování rodiny pohromadě vede k upevnění rodinných vztahů, nejsou nabourány 

rodičovské kompetence 
- větší informovanost a zapojení orgánů státní správy 
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Opatření 4.3.2 Vznik nízkoprahového zařízení pro mládež 

Předpokládané dopady opatření: 
- smysluplné trávení volného času mládeže 
- podpora při zvládání náročného životního období 
- provázení při hledání a utváření vlastní pozitivní identity 
- snížení rizik plynoucích ze životního stylu 
- posilování motivace ke vzdělávání 
- preventivní a edukativní působení 

Předpokládané finanční zdroje měly pocházet z rozpočtu KÚÚK, statutární město Děčín, nadace, ÚP, 
ESF. 

Opatření bylo primárně řešeno v KS Rodiny, děti a mládež 

Předpokládané finanční zdroje měly pocházet z rozpočtu KÚÚK, statutární město Děčín, MS ČR, 
příjmy od uživatelů. 

V souvislosti s naplněním opatření 4.3.1 byly realizovány tyto aktivity: 

1. Sledování dotačních výzev vhodných k rekonstrukci prostor objektu Prosapia 
2. Zahájení jednání v rámci KPSVL ohledně alternativ využití daných prostor a možností financování 
3. Zahájení jednání KS Osoby v krizi s příslušnými orgány a institucemi 
4. Úprava předpokládaného využití prostor 
5. Podání žádosti o investiční dotaci 
6. Uspořádání workshopu na téma Dostupnost krizové pomoci 
7. Aktivity partnerů vedoucí ke zvýšení dostupnosti stávajících krizových lůžek 

Vyhodnocení opatření 4.3.1: 

Opatření vycházelo z potřeby zvýšit dostupnost krizových lůžek pro občany města Děčín, a to 
především pro celé rodiny. V samotném městě Děčín chybí služba okamžité pomoci pro celé rodiny. 
Jsou zde možnosti pro ubytování jednotlivých členů rodiny, to však znamená, že je rodinu nutno 
v krizovém období rozdělit. Takový postup není považován za optimální. V dojezdové vzdálenosti od 
Děčína se nachází Centrum krizové intervence, které nabízí možnost pobytu na krizovém lůžku celým 
rodinám. Ačkoli má zařízení celokrajskou působnost, je pro děčínské občany hůře dostupné 
z důvodu nutnosti vlastní dopravy, která je v mnoha případech nedostupná.  
Opatření mělo tuto potřebu řešit jednak vybudováním vlastních krizových lůžek v samotném Děčíně, 
dále pak vyvoláním diskuse o možnostech, jak zajistit dosažitelnost Centra krizové intervence pro 
občany města Děčín, kteří se dostali do akutní krize, kterou je nutno řešit bezodkladně. 
Na rok 2015 byla naplánována rekonstrukce prostor objektu Prosapia, z.s. Úpravou těchto prostor 
měly vzniknout dva oddělené byty, každý s kapacitou čtyř lůžek. K plánované rekonstrukci nedošlo, 
a to s ohledem na nevyhlášení vhodné investiční výzvy. Dotační tituly byly i nadále sledovány. Bylo 
však zahájeno jednání v rámci KPSVL ohledně alternativ využití daných prostor a možností jeho 
financování. Téhož roku bylo také zahájeno jednání KS Osoby v krizi s příslušnými orgány a 
institucemi (Spirála, z.s., Azylový dům, Městská policie, Policie České republiky, Odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví) o možnostech zvýšení dostupnosti krizových lůžek v Ústeckém kraji. 
V roce 2016 došlo ke změně situace zapříčiněné faktem, že aktuální kapacita krizových lůžek 
v základní síti nebyla plně využita. Bylo proto upuštěno od záměru zřizovat akutní krizová lůžka 
v Děčíně a pozornost se tak soustředila především na zvýšení dostupnosti stávajících krizových lůžek. 
V průběhu realizace komunitního plánu byla uspořádána řada diskusních setkání v rámci platformy 
koordinační skupiny Osoby v krizi. Výstupem z těchto setkání byla konkrétní doporučení a návrhy 
postupů týkajících se především možností dopravy osob v akutní životní krizi do Centra krizové 
intervence.  

Závěr: 

 Opatření 4.3.1 bylo částečně splněno 
Finanční prostředky potřebné pro realizaci tohoto opatření poskytli: Opatření bylo realizováno bez 
finančních nákladů 
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Opatření 4.4.2 Podílet se na zaměstnávání osob z cílové skupiny 

Předpokládané dopady opatření: 
- podíl na zvyšování kvalifikace osob z CS 
- podíl na zaměstnávání osob z CS 

Cíl 4.4 Zajištění systémových opatření 
Obsahem tohoto cíle je zajištění aktivit, které nelze charakterizovat jako sociální služby, hrají však 
podstatnou roli v oblasti péče o osoby v krizi nebo v oblasti preventivního působení. Jedná se 
zejména o aktivity, které nejsou realizovány jednotlivými organizacemi a službami, ale spíše na poli 
samotného komunitního plánování či další součinností členských zařízení. 
Opatření, která budou v rámci tohoto cíle realizována, vycházejí z hlavních sociálních problémů, 
které se na Děčínsku vyskytují, tj. nezaměstnanost a z toho plynoucí finanční potíže. Ty mnohdy 
vykrystalizují až do podoby existenčních problémů se zajištěním bydlení. V konečném důsledku 
tento stav může vést až ke ztrátě domova. V rámci tohoto cíle se tak zaměříme zejména na vytvoření 
koncepce bydlení pro město Děčín, dále chceme usilovat o aktivní podíl na programech pro 
zaměstnávání osob z cílové skupiny a v neposlední řadě také monitorovat situaci spojenou s 
problematikou bezdomovectví ve městě Děčín. 

Opatření 4.4.1 Podílet se na vypracování koncepce bydlení ve městě Děčín 

Předpokládané dopady opatření: 
- zvýšení informovanosti úředníků, kteří se zabývají bytovou koncepcí města 
- přispění k vyšší kvalitě nízkonákladového bydlení pro osoby v krizi 
- vyšší dostupnost nízkonákladového bydlení  

KS Osoby v krizi MM Děčín, OMH, bytová komise. 

V souvislosti s naplněním opatření 4.4.1 byly realizovány tyto aktivity: 

1. Sumarizace podkladů a dat od jednotlivých členských zařízení KS 
2. Zahájení jednání s OMH ohledně bytové koncepce města 
3. Uspořádání workshopu na téma bydlení pro osoby v krizi 
4. Brainstorming k tématu bytové koncepce 

Vyhodnocení opatření 4.4.1: 

V roce 2015 započala sumarizace podkladů od jednotlivých členských zařízení. Na základě sebraných 
informací byly identifikovány okruhy, ve kterých členské organizace i KS jako celek spatřuje rezervy, 
a kterým má být i nadále věnována pozornost. Jednalo se zejména o problematiku ubytoven, 
neexistenci sociálně prostupného bydlení, malé množství městských bytů, otázku noclehu pro osoby 
bez domova v zimních měsících a hromadné sestěhovávání sociálně slabých rodin za účelem zisku 
realitních kanceláří. Od srpna 2015 se také někteří členové KS podíleli na spolupráci s Agenturou pro 
sociální začleňování v otázce bydlení. 
V roce 2016 bylo zahájeno jednání s OMH. K diskusi byla přizvána p. Yveta Šebková, která je 
zapisovatelkou bytové komise. Díky tomu byli členové KS informováni o postupech a fungování 
tohoto orgánu a procesu přidělování městských bytů. Zároveň proběhlo i předání informací směrem 
k OMH o potřebách osob v krizi vzhledem k bydlení. Dne 22.3. 2016 byly zahájeny přípravy na 
uspořádání workshopu. Jednalo se o moderovanou diskusi s hosty na téma bydlení pro osoby v krizi. 
Významnou roli v daném tématu hraje spolupráce Města s Agenturou pro sociální začleňování a také 
chystaný zákon o sociálním bydlení. Výstupem workshopu bylo zmapování potřeb klientů 
jednotlivých členských organizací v souvislosti s bydlením. 
V roce 2018 se členové koordinační skupiny Osoby v krizi podíleli na jednání při sběru podkladů pro 
tvorbu bytové koncepce města Děčín. 

Závěr: 

 Opatření 4.4.1 bylo splněno 
Finanční prostředky potřebné k realizaci tohoto opatření pocházely: Opatření bylo realizováno bez 
finančních nákladů 
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- důkladná orientace v problému 
- kooperace jednotlivých poskytovatelů  

V souvislosti s naplněním opatření 4.4.2 byly realizovány tyto aktivity: 

1. Monitoring projektů a dotačních výzev 
2. Mapování nabídky stávajících služeb pro nezaměstnané osoby 
3. Uspořádání workshopu na téma zaměstnávání osob z cílové populace 

Vyhodnocení opatření 4.4.2: 

Od roku 2015 průběžně probíhal monitoring projektů a dotačních výzev k tématu možností 
zaměstnanosti nezaměstnaných a obtížně zaměstnavatelných osob. Na monitoringu projektů, 
dotačních výzev a činnosti nejrůznějších nadací se podíleli jednotliví členové koordinační skupiny 
Osoby v krizi. V letech 2015 a 2016 však nebyla vypsána žádná výzva, vhodná pro některé z členských 
zařízení. Byla však zahájena spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování. V rámci KPSVL tak mají 
členská zařízení možnost podílet se mimo jiné i na tématu zaměstnanosti. Na počátku roku 2017 se 
objevila možnost pro dlouhodobé uchazeče o zaměstnání evidované na Úřadě práce zvýšit si příjem 
vlastím přičiněním prostřednictvím plnění veřejné služby. Možnosti poskytování veřejné služby 
v jednotlivých členských organizací bylo jedním z témat jednání KS pro rok 2017 a 2018. 
Průběžně také probíhalo mapování nabídky stávajících služeb pro nezaměstnané osoby v regionu. V 
rámci pravidelných jednání koordinační skupiny Osoby v krizi členové diskutovali aktuality v oboru a 
mapovali vznik a vývoj jednotlivých služeb, včetně služeb pro nezaměstnané či obtížně 
zaměstnatelné osoby. Součástí této aktivity bylo také předávání informací o službách fungujících 
v rámci České republiky, představení některých konkrétních služeb a programů (např. Rubikon) a 
setkání s hosty. Jedním z hostů v roce 2017 bylo např. Středisko městských služeb, s jehož zástupci 
jsme hovořili možnostech zaměstnávání osob z cílové skupiny. 
Jednou z aktivit tohoto opatření bylo také uspořádání workshopu na téma zaměstnávání osob 
z cílové populace. K realizaci workshopu „Zaměstnávání osob v krizi: Dobrá praxe“ došlo dne 28. 
května 2015. 

Závěr: 

Opatření 4.4.2 bylo splněno 
Opatření bylo realizováno bez finančních nákladů. 

 

Opatření 4.4.3 Monitoring situace spojené s problematikou bezdomovectví 

Předpokládané dopady opatření: 
- zmapování situace spojené s problematikou bezdomovectví na Děčínsku 
- monitoring potřebnosti sociálních služeb pro danou cílovou skupinu v Děčíně 
- sumarizace a revize dostupných dat o dané cílové populaci 

V souvislosti s naplněním opatření 4.4.3 byly realizovány tyto hlavní aktivity: 

1. Uspořádání workshopu zaměřeného na danou problematiku 
2. Zahájení mapování situace jednotlivými členskými organizacemi 
3. Průběžná revize získaných dat 
4. Výsledná sumarizace dat 
5. Iniciace tvorby krizového plánu noclehu pro osoby bez přístřeší v období mrazů 

Vyhodnocení opatření 4.4.3: 

V roce 2016 bylo zahájeno mapování situace jednotlivými členskými organizacemi. V rámci jednání 
koordinační skupiny Osoby v krizi probíhala diskuse na aktuální témata v sociálních službách a 
místních podmínkách. Vysoce aktuálním tématem byla problematická spolupráce nízkoprahového 
denního centra pro osoby bez domova s MM DC a MP Děčín. Toto téma se stalo nosným bodem pro 
workshop, který KS uspořádala se zapojením všech stran. Workshop byl pojat šířeji jako diskuse na 
téma „Jak efektivně hájit práva a zájmy klientů sociálních služeb“, především klienty nízkoprahových 
služeb a programů pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Značná část workshopu byla věnována 
klientům nízkoprahového denního centra pro osoby bez domova a strategiím, jak hájit jejich práva. 
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Skupina také diskutovala dostupnost a využitelnost sociálních a zdravotnických služeb pro osoby bez 
domova. Lze konstatovat, že sociální služby jsou vůči dané cílové skupině relativně dosažitelné. Svou 
roli sehrává také kooperace jednotlivých služeb v KP. Naopak hůře vnímáme dostupnost 
zdravotnických služeb, zejména psychiatrických ordinací, a v některých případech také přístup 
zdravotnického personálu k osobám bez domova, nebo k jiným zvlášť zranitelným cílovým skupinám. 
Byla navázána pravidelná spolupráce se sociální pracovnicí děčínské nemocnice. Dalším tématem, 
které při jednáních výrazně vystupovalo, byla neexistence možnosti krizového noclehu pro osoby 
bez přístřeší v období silných mrazů. Na počátku roku 2018 bylo zahájeno jednání s partnery (Krizový 
štáb, Panel humanitárních organizací) na téma krizového noclehu pro osoby bez domova v období 
velkých mrazů. Byla určena klíčová osoba pro toto téma, která se nadále podílela na vzniku konkrétní 
strategie. Ta byla představena na konci roku 2018 a byla výsledkem spolupráce p. Machače (OSV), 
Ing. Tuhého (Krizové řízení), KS Jonáš a Azylového domu a noclehárny. 

Závěr: 

Opatření 4.4.3 bylo splněno 
Opatření bylo realizováno bez finančních nákladů. 
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Zastupitelstvo města projednalo návrh dodatku č. 8 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících 
na území statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby a

schvaluje

uzavření dodatku č. 8 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města 
Děčína a o kompenzaci za tyto služby, týkající se výše kompenzace veřejné služby na rok 2020 mezi 
statutárním městem Děčín a Dopravním podnikem města Děčína, a.s. se sídlem Dělnická 106, Děčín VI, IČO 
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Rada města doporučuje schválit:
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- návrh dodatku č. 8, kompenzace pro rok 2020 ve výši 75 000 tis. Kč.
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odhad skutečné kompenzace (příloha smlouvy č. 8) a návrh dodatku č. 8 ke smlouvě o veřejných službách v 
přepravě cestujících v souladu se schváleným rozpočtem města na rok 2020. Zastupitelstvo města schválilo 
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Dodatek č. 8 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území 
statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby 
 

 
I. 

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

II. 
Úvodní ustanovení  

 
1. Dne 1. 7. 2015 nabyla účinnosti Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na území 
statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby uzavřená mezi městem a dopravcem (dále 
jen Smlouva o veřejných službách). 
 
2. V souladu s čl. XIII. bod 2 Smlouvy o veřejných službách, který stanoví, že lze tuto smlouvu 
měnit pouze číslovanými dodatky na základě dohody stran, které za město schvaluje zastupitelstvo 
města a za dopravce představenstvo, se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o veřejných 
službách dodatkem č. 8 následujícího znění. 
 

III. 
Kompenzace na rok 2020 

 
1. Dopravce bere na vědomí, že skutečná kompenzace za období roku 2020 poskytovaná městem 
dopravci na základě Smlouvy o veřejných službách bude dle rozhodnutí zastupitelstva města 
č. ZM 19 11 03 01 ze dne 20.12.2019 ve výši 75 000 000,00 Kč, přičemž konečná výše skutečné 
kompenzace se ještě může změnit v závislosti na výsledcích hospodaření dopravce. 
Součástí dodatku je příloha č. 6 – Výchozí finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu a 
příloha č. 8 - Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace. 



 
 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno zastupitelstvem města usnesením č. ZM  xx xx xx ze 
dne xx xx. 
 
2. Tento dodatek existuje ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze stran obdrží po 2 
vyhotoveních. 
 
3. Strany prohlašují, že si tento dodatek č. 8 ke Smlouvě o veřejných službách řádně přečetly a s 
jeho obsahem souhlasí. 
 
4. Platnost dodatku nastává dnem podpisu obou smluvních stran. 
 
Příloha  -   Výchozí finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu  

- Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace  
 
 
 V Děčíně dne……………..     V Děčíně dne…………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za statutární město Děčín:     Za Dopravní podnik města Děčína a. s.: 
 
 
 
 
…………………………….     ……………………………… 
 



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

Výchozí finanční model (veřejná linková doprava)

Dopravce: Dopravní podnik města Děčína, a. s.

Dělnická 106, Děčín 6, 405 29

Objednatel: Statutární město Děčín
Mírové nám. 1175/5, Děčín VI

Výchozí finanční model řádek              předpokládané hodnoty (v tis. Kč)
rok 2019 rok 2020

Pohonné hmoty a oleje 1 19 518 19 200 3%/rok

Přímý materiál a energie 2 7 372 7 763 2%/rok

Opravy a údržba vozidel 3 9 505 12 065 1%/rok

Odpisy dlouhodobého majetku 4 17 214 17 019 2%/rok

Pronájem a leasing vozidel 5

Mzdové náklady 6 37 058 40 202 2%/rok

Sociální a zdravotní pojištění 7 12 499 13 533 2%/rok

Cestovné 8

Úhrada za použití infrastruktury 9 1 1

Silniční daň 10

Elektronické mýto 11

Pojištění (zákonné, havarijní) 12 2 010 3 273 2%/rok

Ostatní přímé náklady 13 984 1 788 2%/rok

Ostatní služby 14 4 146 4 777 2%/rok

Provozní režie 15 837 788 2%/rok

Správní režie 16 8 481 8 200 2%/rok

NÁKLADY CELKEM (ř. 1 až ř. 16) 17 119 625 128 609 0

Tržby z jízdného 18 47 000           48 509           

Ostatní tržby z přepravy 19 300 3000
Ostatní výnosy 20 3000 2100

Výnosy celkem (řádek 18 až 20) 21 50 300 53 609 0

Hodnota provozních aktiv ** 22 175 420         166 721         

Čistý příjem 23 675                0,385% -                 0%

Kompenzace (ř.17-ř.21+ř.23) 24 70 000           75 000           

Dotace na pořízení a modernizaci vozidel 25

Jiná dotace 26

*uveďte hodnoty pro další období nebo způsob indexace podle §8 odst. 3

**uveďte v souladu s hodnotou v tabulce obsažené v příloze č. 5

období 2021-2025
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Příloha č. 8   Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace

Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace

Dopravce: Dopravní podnik města Děčína, a. s.

Dělnická 106, Děčín 6, 405 29

Objednatel: Statutární město Děčín
Mírové nám. 1175/5, Děčín VI

Výchozí finanční model řádek              předpokládané hodnoty (v tis. Kč)
rok 2020 rok 2021

Pohonné hmoty a oleje 1 19 200 3%/rok

Přímý materiál a energie 2 7 763 2%/rok

Opravy a údržba vozidel 3 12 065 1%/rok

Odpisy dlouhodobého majetku 4 17 019 2%/rok

Pronájem a leasing vozidel 5

Mzdové náklady 6 40 202 2%/rok

Sociální a zdravotní pojištění 7 13 533 2%/rok

Cestovné 8

Úhrada za použití infrastruktury 9 1

Silniční daň 10

Elektronické mýto 11

Pojištění (zákonné, havarijní) 12 3 273 2%/rok

Ostatní přímé náklady 13 1 788 2%/rok

Ostatní služby 14 4 777 2%/rok

Provozní režie 15 788 2%/rok

Správní režie 16 8 200 2%/rok

NÁKLADY CELKEM (ř. 1 až ř. 16) 17 128 609 0 0

Tržby z jízdného 18 48 509           

Ostatní tržby z přepravy 19 3 000
Ostatní výnosy 20 2 100

Výnosy celkem (řádek 18 až 20) 21 53 609 0 0

Hodnota provozních aktiv ** 22 166 721         

Čistý příjem 23 -                 0% 7,5%

Kompenzace (ř.17-ř.21+ř.23) 24 75 000           

Dotace na pořízení a modernizaci vozidel 25

Jiná dotace 26

*uveďte hodnoty pro další období nebo způsob indexace podle §8 odst. 3

**uveďte v souladu s hodnotou v tabulce obsažené v příloze č. 5

období 2021-2025
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Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na území 
statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby 

 
 

I. Subjekty smlouvy 
 
1.   Statutární město Děčín 

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

 (dále jen „město“) 
 

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

 (dále jen „dopravce“) 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

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

 
III. Předmět smlouvy 

 
Předmětem této smlouvy je: 

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

 
 

IV. Rozsah provozu MAD  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

VII. Standardy kvality a bezpečnosti veřejných služeb v přepravě cestujících 
 

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

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

 
 

VIII. Výchozí finanční model a kompenzace dle výchozího finančního modelu 
 

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

X. Závazky stran 
 
1. Dopravce se zavazuje: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
2. Město se zavazuje: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

XIII. Změny a doplňky smlouvy 
 

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

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

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

 
 

XIV. Přechodná a závěrečná ustanovení 
 

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

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

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

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

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

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



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

službv

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

V Děčíně dne V Děčíně dne

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

I

I

\ Ing.Vladislav Raška
\ předseda představenstva

Mgr. Marie Blaž-ková
primátorka

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

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

sMLUYNÍ pŘBpnavxÍ ponuÍNKY PRo vpŘunvou sILNIčNÍ osonnÍ DoPRAW

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

1.Zák|adní pojmy

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Přepravní smlouva

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

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

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

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

cílové řádně a včas.

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



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

 
2.5. Přepravní smlouva je splněna: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

 
10.2 Je vyloučena přeprava zvířat: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
12.2. Je povoleno přepravovat: 

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

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

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



 
13.2. Řidič je: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

      Dopravní podnik města Děčína, a.s. 



Příloha č. 4 Tarifní podmínky MAD a ceny jízdného

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

PLATNE OD 1. DUBNA 2015
TARTTM

C. BEZPLATNAPREPRAVA

l. Regulovaní cenovým výměrem MF čR

a) děti do 6 le!

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

2. ostatníbeplatnápřeprava

a) kočrárek s ditětem,

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

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

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

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

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

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

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

odpočítanýchmmcích,kteréjepovinensipř1pÍav1tpřednástupemdoautobusu.Plati-lizaviceosobnajednoqjepovinenpředemoh|rísitídičijejichp

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

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

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

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

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

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

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

autobusu.

vní podnik města

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

1. Dosoělá osoba stáÍši 15 let

2.

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

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

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

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

2' Děti

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

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

ťicetidemi

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

devadesátidemi

stoosmdesátidemí

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

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

3. Přenosné bu fotograÍie

třicetidemí

devadesátidemi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. vedení linek MAD s uvedení rozsahu provozu.  

2. Smluvní přepravní podmínky a tarifní podmínky. 

3. Schéma sítě MAD. 

4. Informace o změnách a nepravidelnostech v provozu MAD. 

5. Informace o jízdních řádech. 

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

  

Zákaznické 
centrum na 

terminálu DP 
v Uhelné ulici 

Dobíjecí bod 
Čerpací 

stanice DP 
na Dělnické 

ulici 

Dobíjecí bod 
Aquapark 

Děčín  
Dispečink 

v Uhelné ulici 
Dispečink na 
Dělnické ulici 

Otevírací doba 
Po – Pá 

Nonstop 
Po – Ne 

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

Informace o dopravě ne ne ne ano ano 

Informace o jízdních řádech ano ne ne ano ano 

Informace o tarifu ano ne ne ano ano 

Informace o čipové kartě ano ne ne ne ne 

Pořízení čipové karty ano ne ne ne ne 

Pořízení elektronické fotografie 
pro čipovou kartu ano ne ne ne ne 

Dobití elektronické peněženky ano ano ano ne ne 

Dobití časové jízdenky ano ano ano ne ne 

Nahlášení ztráty čipové karty ano ne ne ano ano 

Reklamace čipové karty ano ne ne ne ne 

Výdej rezervační místenky pro 
cyklobus ne ne ne ano ne 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Stránka 5 z 6 
 

3. Fotodokumentace 
 
Obrázek 1 Příklady standardních označníků 

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

 
 
 
Obrázek 4 Příklad označení nápisy a piktogramy vně i uvnitř vozidel 

 



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

Výkaz provozních aktiv

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

Objednatel:

Vymezení provozního aktiva

Procento 
využití 
aktiva k 
zajištění 
závazku

rok 2014 rok 2015 …. období n

Dopravní prostředky/ řady vozidel

autobusy 100 85 235             78 431             

Ostatní majetek

Pozemky

nová opravna 100 2 715               2 124               

terminál 100 103                  103                  

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

čerpací stanice 30 445                  445                  

Stavby

 MAD, autobusové nádraží 100 43 931             40 667             

údržba autobusů 100 76 078             58 524             

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

čerpací stanice, mycí linka 30 6 686               6 466               

Jiný dlouhodobý majetek

údržba autobusů 100 1 857               5 946               

odst.plochy, správní stř. 100 256                  149                  

nehm. majetek 100 57                    1 444               

čerpací stanice, mycí linka 30 180                  140                  

První mimořádné splátky (akontace) leasingu

Součet 229 540           206 245           

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



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

Výchozí finanční model (veřejná linková doprava)

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

Objednatel:

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

o
o
.Y{o
.Ň
o
o

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

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

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

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

Pronáiem a |easino vozide|

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

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

Cestovné 8

Uhrada za použití infrastruktury 1 1

SiIniční daň 1 0

Elektronické mýto 1 1

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

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

ostatnísluŽbv 3716 2% 3 790 2o/olrok

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

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

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

N >
P8
( ) C

rrŽbv z iízcjného 1 8 48 643 48 750

ostatní trŽbv z přepraw 1 9 236

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

lodnota provoznÍch aktlv ** zz 229 540 206 245

cistý prijem zÓ 17 216 15 468

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

]otace na oořÍzení a modernizaci vozide| 25

Jiná dotace zo

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

PRAVIDLA VÝPOČTU KOMPENZACE ZE ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY  

1. Právní opora pro výpočet kompenzace 

1.1 Právní základ 

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

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

právních norem: 

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

v přepravě cestujících po železnici a silnici, 

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

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

zákonů, 

d) zákon 563/1991 Sb., o účetnictví 

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

korporacích), 

f) zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník 

1.2  Podzákonné normy samotná kalkulace kompenzace  

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

výše kompenzace, 

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

cenami, 

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

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

účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění, 

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

2. Výpočet kompenzace  

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

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

sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace. 

 

Číselník středisek 

Nákladové 
středisko 

Název 

10 Městská autobusová doprava a dispečink 

12 Autobusové nádraží 

20 Čerpací stanice 

21 Mycí linka 

30 Údržba vozů 

40 Údržba budov – odstavné plochy, terminál 

50 Sklad MTZ 

60 Správní středisko 
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2.1 Model provozních aktiv 

Do jednotlivých příslušných řádků modelu provozních aktiv jsou dosazeny takto: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

započten. 

 

Poměr uznatelných nákladů využívání opravárenského monobloku je vypočten jako podíl 

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

materiálu na opravy. 

 

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

Dopravní podnik a celkových tržeb. 

 

2.2 Finanční model 

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

částí nákladů ostatních středisek 

a) Ř. 1 Spotřeba PHM, močovina AD Blue 

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

prostředky, uniformy 

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

střediska 30 

d) Ř. 4 Odpisy dlouhodobého majetku   

e) Ř. 6 Mzdové náklady 

f) Ř. 7 Sociální a zdravotní pojištění 

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

12 

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

zákonného pojištění zaměstnanců 

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

lékařské prohlídky, odtah autobusu 

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

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

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

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

hotovosti 

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

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

pojišťovny za dopravní nehody, tržby za prodej HIM 

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

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

proveden dle vykázaných km.  

 



Příloha č. 8    Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace

Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace

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

Objednatel:

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

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

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

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

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

Pronájem a leasing vozidel 5

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

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

Cestovné 8

Úhrada za použití infrastruktury 9 1 1

Silniční daň 10

Elektronické mýto 11

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

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

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

Provozní režie 15 456 2% 465 2%/rok

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

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

Tržby z jízdného 18 48 643 48 750           

Ostatní tržby z přepravy 19 236
Ostatní výnosy 20 340

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

Hodnota provozních aktiv ** 22 229 540 206 245         

Čistý příjem 23 17 216 15 468           

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

Dotace na pořízení a modernizaci vozidel 25

Jiná dotace 26

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

období 2017-2025
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SEZNAM DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ 

Seznam dopravních prostředků používaných k plnění smlouvy od 1.7.2015

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5U3 2811 Mercedes Benz Conecto 628.3 12 m 30 64 23.3.2009 ANO ANO 811

5U3 2812 Mercedes Benz Conecto 628.3 12 m 30 64 23.3.2009 ANO ANO 812

5U3 2813 Mercedes Benz Conecto 628.3 12 m 30 64 23.3.2009 ANO ANO 813

5U3 4326 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 30 73 24.8.2009 ANO ANO 814

5U3 4327 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 30 73 24.8.2009 ANO ANO 815

Stránka 1 z 2

Příloha č. 9  Seznam dopravních prostředků určených k zajišťování závazků veřejné služby

délka 
/m/

počet 
míst k 
sezení

RZ/SPZ značka/typ
počet 
míst k 
stání

rok výroby ev. č. 
DPmD

nízkopodlažní 
ANO/NE

klimatizace 
ANO/NEukončení



Seznam dopravních prostředků používaných k plnění smlouvy od 1.7.2015

5U3 4329 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 37+2 62 24.8.2009 ANO ANO 817

5U3 4331 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 37+2 62 24.8.2009 ANO ANO 818

6U3 7819 Irisbus Citelis PS09D1 12 m 29 71 2.11.2010 ANO ANO 819

6U3 7820 Irisbus Citelis PS09D1 12 m 29 71 2.11.2010 ANO ANO 820

6U3 7821 Irisbus Citelis PS09D1 12 m 29 71 2.11.2010 ANO ANO 821

6U5 1822 Irisbus Citelis PS 12 m 29 71 28.3.2011 ANO ANO 822

6U5 1823 Irisbus Citelis PS 12 m 29 71 28.3.2011 ANO ANO 823

6U5 1824 Irisbus Citelis PS 12 m 29 71 30.3.2011 ANO ANO 824

6U5 1825 Irisbus Citelis PS 12 m 29 71 30.3.2011 ANO ANO 825

6U5 1826 Irisbus Citelis PS 12 m 29 71 30.3.2011 ANO ANO 826

7U2 1827 Mercedes Benz Conecto 628B01 12 m 27 76 22.8.2012 ANO ANO 827

7U2 1828 Mercedes Benz Conecto 628B01 12 m 27 76 22.8.2012 ANO ANO 828

7U2 1829 Mercedes Benz Conecto 628B01 12 m 27 76 22.8.2012 ANO ANO 829

7U7 8830 Mercedes Benz Conecto 628B01 12 m 30 69 30.8.2013 ANO ANO 830

7U7 8831 Mercedes Benz Conecto 628B01 12 m 30 69 30.8.2013 ANO ANO 831
7U7 8832 Mercedes Benz Conecto 628B01 12 m 30 69 30.8.2013 ANO ANO 832
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MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 20. 2. 2020 ZM 20 01 05 16

Název:
Dodatek č. 9 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících - rozšíření trasy linky č. 515 218

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh rozšíření trasy linky č. 515 218 Horní Oldřichov - na Vyhlídce a návrh 
dodatku č. 9 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Děčína a o 
kompenzaci za tyto služby a

schvaluje

1. rozšíření trasy linky č. 515 218 Horní Oldřichov - Na Vyhlídce do zastávky městské autobusové dopravy 
Autobusové nádraží,
2. uzavření dodatku č. 9 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města 
Děčína a o kompenzaci za tyto služby, týkající se rozšíření trasy linky městské autobusové dopravy č. 515 
218 Horní Oldřichov - Na Vyhlídce - Autobusové nádraží mezi statutárním městem Děčín a Dopravním 
podnikem města Děčína, a.s. se sídlem Dělnická 106, Děčín VI, IČO 62240935. 

Stanovisko RM:
Rada města doporučuje schválit:
1. rozšíření trasy linky č. 515 218 Horní Oldřichov - Na Vyhlídce do zastávky městské autobusové dopravy 
Autobusové nádraží,
2. uzavření dodatku č. 9 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města 
Děčína a o kompenzaci za tyto služby, týkající se rozšíření trasy linky městské autobusové dopravy č. 515 218 
Horní Oldřichov - Na Vyhlídce - Autobusové nádraží mezi statutárním městem Děčín a Dopravním podnikem 
města Děčína, a.s. se sídlem Dělnická 106, Děčín VI, IČO 62240935. 

Cena:      
Návrh postupu:          



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřená na dobu od 1.7.2015 do 30.6.2025,
- dodatek č. 1, zapojení MAD do DÚK a kompenzace za rok 2016 ve výši 47 500 tis. Kč,
- dodatek č. 2, kompenzace za rok 2017 ve výši 55 250 tis. Kč,
- dodatek č. 3, změna tarifu MAD na tarif DÚK a přečíslování linek MAD,
- dodatek č. 4, kompenzace za rok 2018 ve výši 61 577 tis. Kč,
- dodatek č. 5, změna tarifu DÚK dle výměru MF,
- dodatek č. 6, kompenzace za rok 2019 ve výši 70 000 tis. Kč,
- dodatek č. 7, přehled tras linek MAD a seznam dopravních prostředků používaných k zajišťování závazků,
- dodatek č. 8, kompenzace pro rok 2020 ve výši 75 000 tis. Kč,
- návrh dodatku č. 9, přehled tras linek MAD (rozšíření trasy linky 515 218 Horní Oldřichov - Na Vyhlídce do 
zastávky Autobusové nádraží),

Na základě návrhu Dopravního podniku města Děčína, a.s. předkládá odbor komunikací a dopravy návrh 
rozšíření trasy linky městské autobusové dopravy č. 515 218 Horní Oldřichov - Na Vyhlídce do zastávky 
Autobusové nádraží. V případě zavedení linky č. 515 218 Horní Oldřichov - Na Vyhlídce - Autobusové nádraží 
bude omezen závlek do Horního Oldřichova linky č. 515 229 Bynov - Nebočady (tato linka je obsluhována 
pouze v sobotu, neděli a státem uznaných svátků). Jde o zlepšení konfortu obsluhy cestujících. Další výhodou 
je možné nasazení velkokapacitních vozů na lince č. 515 229 Bynov - Nebočady. Předpokládané náklady na 
linku městské autobusové dopravy č. 515 218 Horní Oldřichov - Na Vyhlídce - Autobusové nádraží v sobotu, 
neděli a státem uznaných svátků za rok jsou 705 900,00 Kč. 
Linku č. 515 218 Horní Oldřichov - Na Vyhlídce zavedenou v listopadu 2019 (obsluhovanou v pracovní dny) 
využívá v průměru 100 cestujících denně. 

Vyjádření:

Příloha:
Dodatek č-9 + přílohy 
Smlouva o veřejných 
službách.pdf

Komentář:          

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

Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Přemysl Mička OKD 11.2.2020 07:11 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 11.2.2020 07:23 podepsáno



Dodatek č. 9 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území 
statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby 
 

 
I. 

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

II. 
Úvodní ustanovení  

 
1. Dne 1. 7. 2015 nabyla účinnosti Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na území 
statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby uzavřená mezi městem a dopravcem (dále 
jen Smlouva o veřejných službách). 
 
2. V souladu s čl. XIII. bod 2 Smlouvy o veřejných službách, který stanoví, že lze tuto smlouvu 
měnit pouze číslovanými dodatky na základě dohody stran, které za město schvaluje zastupitelstvo 
města a za dopravce představenstvo, se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o veřejných 
službách dodatkem č. 9 následujícího znění. 
 
 

III. 
Předmět dodatku 

 
Příloha č. 1 – Přehled tras linek MAD se ruší a je nahrazena přílohou č. 1 – Přehled tras linek MAD, 
která tvoří součást tohoto dodatku. 

 
 
 



IV. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno zastupitelstvem města usnesením č. ZM  xx xx xx ze 
dne xx xx. 
 
2. Tento dodatek existuje ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze stran obdrží po 2 
vyhotoveních. 
 
3. Strany prohlašují, že si tento dodatek č. 9 ke Smlouvě o veřejných službách řádně přečetly a s 
jeho obsahem souhlasí. 
 
4. Platnost dodatku nastává dnem podpisu obou smluvních stran. 
 
 
 
 
 
 
 V Děčíně dne……………..     V Děčíně dne…………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za statutární město Děčín:     Za Dopravní podnik města Děčína a. s.: 
 
 
 
 
…………………………….     ……………………………… 
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Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na území 
statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby 

 
 

I. Subjekty smlouvy 
 
1.   Statutární město Děčín 

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

 (dále jen „město“) 
 

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

 (dále jen „dopravce“) 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

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

 
III. Předmět smlouvy 

 
Předmětem této smlouvy je: 

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

 
 

IV. Rozsah provozu MAD  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

VII. Standardy kvality a bezpečnosti veřejných služeb v přepravě cestujících 
 

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

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

 
 

VIII. Výchozí finanční model a kompenzace dle výchozího finančního modelu 
 

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

X. Závazky stran 
 
1. Dopravce se zavazuje: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
2. Město se zavazuje: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

XIII. Změny a doplňky smlouvy 
 

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

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

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

 
 

XIV. Přechodná a závěrečná ustanovení 
 

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

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

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

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

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

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



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

službv

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

V Děčíně dne V Děčíně dne

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

I

I

\ Ing.Vladislav Raška
\ předseda představenstva

Mgr. Marie Blaž-ková
primátorka

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

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

sMLUYNÍ pŘBpnavxÍ ponuÍNKY PRo vpŘunvou sILNIčNÍ osonnÍ DoPRAW

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

1.Zák|adní pojmy

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Přepravní smlouva

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

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

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

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

cílové řádně a včas.

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



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

 
2.5. Přepravní smlouva je splněna: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

 
10.2 Je vyloučena přeprava zvířat: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
12.2. Je povoleno přepravovat: 

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

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

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



 
13.2. Řidič je: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

      Dopravní podnik města Děčína, a.s. 



Příloha č. 4 Tarifní podmínky MAD a ceny jízdného

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

PLATNE OD 1. DUBNA 2015
TARTTM

C. BEZPLATNAPREPRAVA

l. Regulovaní cenovým výměrem MF čR

a) děti do 6 le!

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

2. ostatníbeplatnápřeprava

a) kočrárek s ditětem,

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

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

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

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

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

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

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

odpočítanýchmmcích,kteréjepovinensipř1pÍav1tpřednástupemdoautobusu.Plati-lizaviceosobnajednoqjepovinenpředemoh|rísitídičijejichp

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

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

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

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

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

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

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

autobusu.

vní podnik města

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

1. Dosoělá osoba stáÍši 15 let

2.

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

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

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

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

2' Děti

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

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

ťicetidemi

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

devadesátidemi

stoosmdesátidemí

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

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

3. Přenosné bu fotograÍie

třicetidemí

devadesátidemi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. vedení linek MAD s uvedení rozsahu provozu.  

2. Smluvní přepravní podmínky a tarifní podmínky. 

3. Schéma sítě MAD. 

4. Informace o změnách a nepravidelnostech v provozu MAD. 

5. Informace o jízdních řádech. 

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

  

Zákaznické 
centrum na 

terminálu DP 
v Uhelné ulici 

Dobíjecí bod 
Čerpací 

stanice DP 
na Dělnické 

ulici 

Dobíjecí bod 
Aquapark 

Děčín  
Dispečink 

v Uhelné ulici 
Dispečink na 
Dělnické ulici 

Otevírací doba 
Po – Pá 

Nonstop 
Po – Ne 

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

Informace o dopravě ne ne ne ano ano 

Informace o jízdních řádech ano ne ne ano ano 

Informace o tarifu ano ne ne ano ano 

Informace o čipové kartě ano ne ne ne ne 

Pořízení čipové karty ano ne ne ne ne 

Pořízení elektronické fotografie 
pro čipovou kartu ano ne ne ne ne 

Dobití elektronické peněženky ano ano ano ne ne 

Dobití časové jízdenky ano ano ano ne ne 

Nahlášení ztráty čipové karty ano ne ne ano ano 

Reklamace čipové karty ano ne ne ne ne 

Výdej rezervační místenky pro 
cyklobus ne ne ne ano ne 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
Obrázek 4 Příklad označení nápisy a piktogramy vně i uvnitř vozidel 

 



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

Výkaz provozních aktiv

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

Objednatel:

Vymezení provozního aktiva

Procento 
využití 
aktiva k 
zajištění 
závazku

rok 2014 rok 2015 …. období n

Dopravní prostředky/ řady vozidel

autobusy 100 85 235             78 431             

Ostatní majetek

Pozemky

nová opravna 100 2 715               2 124               

terminál 100 103                  103                  

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

čerpací stanice 30 445                  445                  

Stavby

 MAD, autobusové nádraží 100 43 931             40 667             

údržba autobusů 100 76 078             58 524             

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

čerpací stanice, mycí linka 30 6 686               6 466               

Jiný dlouhodobý majetek

údržba autobusů 100 1 857               5 946               

odst.plochy, správní stř. 100 256                  149                  

nehm. majetek 100 57                    1 444               

čerpací stanice, mycí linka 30 180                  140                  

První mimořádné splátky (akontace) leasingu

Součet 229 540           206 245           

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



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

Výchozí finanční model (veřejná linková doprava)

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

Objednatel:

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

o
o
.Y{o
.Ň
o
o

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

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

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

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

Pronáiem a |easino vozide|

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

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

Cestovné 8

Uhrada za použití infrastruktury 1 1

SiIniční daň 1 0

Elektronické mýto 1 1

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

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

ostatnísluŽbv 3716 2% 3 790 2o/olrok

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

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

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

N >
P8
( ) C

rrŽbv z iízcjného 1 8 48 643 48 750

ostatní trŽbv z přepraw 1 9 236

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

lodnota provoznÍch aktlv ** zz 229 540 206 245

cistý prijem zÓ 17 216 15 468

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

]otace na oořÍzení a modernizaci vozide| 25

Jiná dotace zo

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

PRAVIDLA VÝPOČTU KOMPENZACE ZE ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY  

1. Právní opora pro výpočet kompenzace 

1.1 Právní základ 

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

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

právních norem: 

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

v přepravě cestujících po železnici a silnici, 

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

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

zákonů, 

d) zákon 563/1991 Sb., o účetnictví 

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

korporacích), 

f) zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník 

1.2  Podzákonné normy samotná kalkulace kompenzace  

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

výše kompenzace, 

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

cenami, 

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

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

účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění, 

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

2. Výpočet kompenzace  

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

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

sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace. 

 

Číselník středisek 

Nákladové 
středisko 

Název 

10 Městská autobusová doprava a dispečink 

12 Autobusové nádraží 

20 Čerpací stanice 

21 Mycí linka 

30 Údržba vozů 

40 Údržba budov – odstavné plochy, terminál 

50 Sklad MTZ 

60 Správní středisko 
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2.1 Model provozních aktiv 

Do jednotlivých příslušných řádků modelu provozních aktiv jsou dosazeny takto: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

započten. 

 

Poměr uznatelných nákladů využívání opravárenského monobloku je vypočten jako podíl 

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

materiálu na opravy. 

 

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

Dopravní podnik a celkových tržeb. 

 

2.2 Finanční model 

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

částí nákladů ostatních středisek 

a) Ř. 1 Spotřeba PHM, močovina AD Blue 

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

prostředky, uniformy 

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

střediska 30 

d) Ř. 4 Odpisy dlouhodobého majetku   

e) Ř. 6 Mzdové náklady 

f) Ř. 7 Sociální a zdravotní pojištění 

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

12 

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

zákonného pojištění zaměstnanců 

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

lékařské prohlídky, odtah autobusu 

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

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

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

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

hotovosti 

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

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

pojišťovny za dopravní nehody, tržby za prodej HIM 

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

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

proveden dle vykázaných km.  

 



Příloha č. 8    Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace

Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace

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

Objednatel:

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

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

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

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

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

Pronájem a leasing vozidel 5

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

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

Cestovné 8

Úhrada za použití infrastruktury 9 1 1

Silniční daň 10

Elektronické mýto 11

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

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

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

Provozní režie 15 456 2% 465 2%/rok

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

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

Tržby z jízdného 18 48 643 48 750           

Ostatní tržby z přepravy 19 236
Ostatní výnosy 20 340

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

Hodnota provozních aktiv ** 22 229 540 206 245         

Čistý příjem 23 17 216 15 468           

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

Dotace na pořízení a modernizaci vozidel 25

Jiná dotace 26

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

období 2017-2025
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SEZNAM DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ 

Seznam dopravních prostředků používaných k plnění smlouvy od 1.7.2015

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5U3 2811 Mercedes Benz Conecto 628.3 12 m 30 64 23.3.2009 ANO ANO 811

5U3 2812 Mercedes Benz Conecto 628.3 12 m 30 64 23.3.2009 ANO ANO 812

5U3 2813 Mercedes Benz Conecto 628.3 12 m 30 64 23.3.2009 ANO ANO 813

5U3 4326 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 30 73 24.8.2009 ANO ANO 814

5U3 4327 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 30 73 24.8.2009 ANO ANO 815
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Příloha č. 9  Seznam dopravních prostředků určených k zajišťování závazků veřejné služby
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Seznam dopravních prostředků používaných k plnění smlouvy od 1.7.2015

5U3 4329 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 37+2 62 24.8.2009 ANO ANO 817

5U3 4331 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 37+2 62 24.8.2009 ANO ANO 818

6U3 7819 Irisbus Citelis PS09D1 12 m 29 71 2.11.2010 ANO ANO 819

6U3 7820 Irisbus Citelis PS09D1 12 m 29 71 2.11.2010 ANO ANO 820

6U3 7821 Irisbus Citelis PS09D1 12 m 29 71 2.11.2010 ANO ANO 821

6U5 1822 Irisbus Citelis PS 12 m 29 71 28.3.2011 ANO ANO 822

6U5 1823 Irisbus Citelis PS 12 m 29 71 28.3.2011 ANO ANO 823

6U5 1824 Irisbus Citelis PS 12 m 29 71 30.3.2011 ANO ANO 824

6U5 1825 Irisbus Citelis PS 12 m 29 71 30.3.2011 ANO ANO 825

6U5 1826 Irisbus Citelis PS 12 m 29 71 30.3.2011 ANO ANO 826

7U2 1827 Mercedes Benz Conecto 628B01 12 m 27 76 22.8.2012 ANO ANO 827

7U2 1828 Mercedes Benz Conecto 628B01 12 m 27 76 22.8.2012 ANO ANO 828

7U2 1829 Mercedes Benz Conecto 628B01 12 m 27 76 22.8.2012 ANO ANO 829

7U7 8830 Mercedes Benz Conecto 628B01 12 m 30 69 30.8.2013 ANO ANO 830

7U7 8831 Mercedes Benz Conecto 628B01 12 m 30 69 30.8.2013 ANO ANO 831
7U7 8832 Mercedes Benz Conecto 628B01 12 m 30 69 30.8.2013 ANO ANO 832
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rok výroby ukončení
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Konané dne: 20. 2. 2020 ZM 20 01 05 17

Název:
Odměna neuvolněnému členu zastupitelstva za výkon funkce, plnění osobě, která není členem zastupitelstva 
města, náhrada neuvolněnému členu zastupitelstva provozujícímu samostatnou činnost a plnění uvolněnému 
členu zastupitelstva 

Mimořádný materiál:  



Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na měsíční odměnu, kterou lze poskytnout neuvolněnému členu 
zastupitelstva města za výkon funkce.
Jedná se tyto neuvolněné funkce: člen zastupitelstva, člen rady, náměstek primátora, předseda a člen výboru 
zastupitelstva, předseda a člen komise rady. 
Dále projednalo návrh paušální náhrady za ušlý výdělek v souvislosti s výkonem funkce neuvolněnému členu 
zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou 
činnost. 
Dále projednalo návrh peněžitého plnění fyzické osobě, která není členem zastupitelstva města. Jedná se o 
funkce: předseda výboru zastupitelstva, člen výboru zastupitelstva, předseda a člen komise rady a projednalo 
poskytnutí plnění uvolněnému členu zastupitelstva ze sociálního fondu a rozpočtu města a

stanovuje

ode dne 01.03.2020 v souladu se zněním zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a 
nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků ve znění 
pozdějších předpisů, a to i v případě budoucí změny tohoto nařízení vlády:

1. měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města za výkon funkce člena zastupitelstva
ve výši 2.791,00 Kč,

2. měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města za výkon funkce náměstka primátora
ve výši 25.112,00 Kč, 

3. měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města za výkon funkce člena rady
ve výši 11.161,00 Kč, 

4. měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města za výkon funkce předsedy výboru
zastupitelstva ve výši 5.580 Kč a člena výboru zastupitelstva ve výši 4.651,00 Kč, 

5. měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města za výkon funkce předsedy komise rady
ve výši 4.203,00 Kč a člena komise rady ve výši 3.967,00 Kč, 

V případě souběhu více funkcí neuvolněného člena zastupitelstva uvedeného v bodech 3. až 5. náleží 
neuvolněnému členu zastupitelstva města odměna za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna schválená 
zastupitelstvem města. Tato měsíční odměna se navyšuje při výkonu každé další funkce o uvedené částky:

2.789,00 Kč měsíčně za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva,
1.860,00 Kč měsíčně za výkon funkce člena výboru zastupitelstva,
1.412,00 Kč měsíčně za výkon funkce předsedy komise rady, 
1.177,00 Kč měsíčně za výkon funkce člena komise rady,
avšak maximálně do součtu odměn za výkon tří různých funkcí. Do tohoto součtu souběhu tří různých funkcí 
se započtou odměny za výkon těch funkcí, za které zastupitelstvo stanovilo nejvyšší odměnu.

6. paušální náhradu neuvolněnému členu zastupitelstva města, který je podnikající fyzickou osobou
nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, za ušlý výdělek v souvislosti s výkonem 
funkce ve výši 259,00 Kč za hodinu. Maximální nejvyšší částku, kterou lze jako náhradu výdělku ušlého v 
souvislosti s výkonem funkce poskytnout v souhrnu za kalendářní měsíc, je 777,00 Kč a 

rozhodlo

1. ode dne 01.03.2020 o měsíční výši peněžitého plnění za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva
fyzické osobě, která není členem zastupitelstva města, ve výši 2.789,00 Kč, člena výboru zastupitelstva 



fyzické osobě, která není členem zastupitelstva města, ve výši 1.860,00 Kč, předsedy komise rady fyzické 
osobě, která není členem zastupitelstva města, ve výši 1.412,00 Kč a člena komise rady fyzické osobě, 
která není členem zastupitelstva města, ve výši 1.177,00 Kč. 

2. v případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu.
V případě personální změny v obsazení funkce člena rady, náměstka primátora, předsedy výboru 
zastupitelstva, člena výboru zastupitelstva, předsedy komise rady, člena komise rady, bude odměna resp. 
peněžité plnění náležet ode dne zvolení do této funkce. 

3. uvolněnému členu zastupitelstva bude poskytnuto plnění ze sociálního fondu a rozpočtu města, které je pro
uvolněného člena zastupitelstva uvedeno v uzavřené Kolektivní smlouvě v platném znění a dále ve 
směrnici č. 28 hospodaření s prostředky sociálního fondu statutárního města Děčín v platném znění.

Stanovisko RM:
Rada města usnesením RM 20 03 30 01 ze dne 04.02.2020 doporučila zastupitelstvu města ke schválení.

Cena: 306 000,00
Návrh postupu: Rada města doporučila



Důvodová zpráva:
Dne 01.01.2020 vstoupila v účinnost novela nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev 
územních samosprávných celků, která nově stanoví maximální výši odměn členů zastupitelstva za výkon 
jednotlivých funkcí. 

Dle § 72 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, může být neuvolněnému členu 
zastupitelstva za výkon funkce poskytnuta odměna jejíž výši stanoví zastupitelstvo obce svým usnesením. 
Toto usnesení pozbývá účinnosti ukončením funkčního období zastupitelstva obce, které odměnu stanovilo. 
Podle § 74 odst. 3 téhož zákona v případě souběhu výkonu více funkcí může být neuvolněnému členu 
zastupitelstva obce poskytnuta odměna až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce. Do tohoto souhrnu lze 
zahrnout pouze odměny za výkon funkce člena rady obce, předsedy nebo člena výboru obce, předsedy nebo 
člena komise rady obce anebo předsedy nebo člena zvláštního orgánu obce. Maximální výše měsíčních 
odměn, které lze poskytnout neuvolněným členům zastupitelstva za výkon jednotlivých funkcí, je uvedena v 
Příloze č. 1 nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných 
celků. Uvedená příloha je přílohou tohoto materiálu.

Dle § 71 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce stanoví 
náhradu, kterou obec poskytne neuvolněnému členu zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou nebo 
osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, jako náhradu za ušlý výdělek v souvislosti s 
výkonem funkce. Zastupitelstvo obce stanoví paušální částku za hodinu a nejvyšší částku, kterou lze jako 
náhradu výdělku v souvislosti s výkonem funkce poskytnout v souhrnu za kalendářní měsíc.

Dále dle § 84 odst. 2) písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je 
zastupitelstvu obce vyhrazeno rozhodovat o peněžitém plnění poskytovaném fyzické osobě, která není 
členem zastupitelstva obce, za výkon funkce člena výboru zastupitelstva, komise rady města a zvláštního 
orgánu obce. 

Na základě výše uvedeného je nutné, aby zastupitelstvo projevilo svou vůli a stanovilo výši odměn za výkon 
funkce neuvolněných členů zastupitelstva, stanovilo paušální náhradu, kterou obec poskytne neuvolněnému 
členu zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou 
výdělečnou činnost, jako náhradu za ušlý výdělek v souvislosti s výkonem funkce, rozhodlo o výši peněžitého 
plnění za výkon funkce fyzické osobě, která není členem zastupitelstva obce a o poskytnutí plnění 
uvolněnému členu zastupitelstva ze sociálního fondu a rozpočtu města. 

Předpokládané finanční náklady na odměny neuvolněných členů zastupitelstva za výkon funkce a peněžitá 
plnění pro fyzické osoby, které nejsou členy zastupitelstva za výkon funkce pro rok 2020 dle tohoto usnesení, 
budou oproti schválenému rozpočtu na rok 2020 vyšší o 226 tis. Kč a zákonné odvody zaměstnavatele o 80 
tis. Kč. 
Případné další finanční dopady související se změnou výše odměn a peněžitého plnění budou záviset na 
skutečnám počtu členů výborů zastupitelstva a komisí rady města.

Vyjádření:

Příloha: Tab_odmena clenu ZM_ 
2020.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Mgr. Radek Michálek 10.2.2020 14:08 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jaromír Zajíček MPA 11.2.2020 08:37 podepsáno

typ zobrazení anonymně





MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 20. 2. 2020 ZM 20 01 05 18

Název:
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Děčín č. 1/2020 o systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na 
území statutárního města Děčín a systému nakládání se stavebním odpadem a

schvaluje

vydat Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Děčín č. 1/2020 o systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území statutárního města 
Děčín a systému nakládání se stavebním odpadem.

Stanovisko RM:
Rada města dne 4.2.2020 usnesením č. RM 20 03 42 05 doporučila zastupitelstvu města vydat Obecně 
závaznou vyhlášku statutárního města Děčín č. 1/2020 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území statutárního města Děčín a systému 
nakládání se stavebním odpadem.

Cena:      
Návrh postupu: schválit vydat Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Děčín č. 1/2020 o systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
vznikajících na území statutárního města Děčín a systému nakládání se stavebním 
odpadem. 

Důvodová zpráva:
Na základě novely vyhlášky č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek 
komunálních odpadů je obec povinna mimo jiné zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých 
olejů a tuků. 

Vyjádření:
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S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O   D Ě Č Í N 
Obecně závazná vyhláška města Děčín 

č. 1/2020 
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících 
na území statutárního města Děčín a systému nakládání se 

stavebním odpadem 
 

Zastupitelstvo města Děčín se na svém zasedání dne 20.02.2020 usnesením č. ZM XX XX XX 
XX usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) 
a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku.  

 
Článek 1 

Předmět a působnost vyhlášky 

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „systém“) 
vznikajících na území statutárního města Děčín (dále jen „město“), včetně systému nakládání 
se stavebním odpadem.1  

 
Článek 2 

Základní pojmy 

1) Komunálním odpadem se rozumí veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti 
fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou 
odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.2 

2) Využitelnými složkami komunálního odpadu jsou papír, plasty, bílé a barevné sklo, 
nápojové kartony, biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, kovy, oděvy a textilní 
materiály a jedlé oleje a tuky, malé elektrospotřebiče, baterie a monočlánky. 

3) BIO odpad je biologicky rozložitelný komunální odpad, který neobsahuje, ani nepřišel do 
kontaktu s biologickým odpadem živočišného původu nebo s vedlejšími produkty 
živočišného původu.3 

4) Objemným odpadem je komunální odpad, který pro rozměry či charakter není odpadem 
směsným a nelze jej proto odkládat do sběrných nádob na směsný či tříděný odpad (např. 
koberce, nábytek a jeho části a další). 

5) Směsným komunálním odpadem se rozumí odpad neuvedený v čl. 3 odst. 2 písm. a), b) 
a c). 

 
1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, ve znění pozdějších předpisů 
2 Ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 
3 § 2 odst. 3 vyhlášky č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování komunálních 

odpadů, ve znění pozdějších předpisů 



6) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo dočasně 
umístěny za účelem svozu směsného komunálního odpadu oprávněnou osobou. 
Stanoviště sběrných nádob jsou trvalá nebo dočasná a mohou být individuální nebo 
společná pro více uživatelů.  

a) Trvalým stanovištěm je místo na pozemku, kde jsou se souhlasem vlastníka tohoto 
pozemku sběrné nádoby trvale umístěny.  

b) Dočasné stanoviště je místo, kde jsou sběrné nádoby přechodně umístěny za 
účelem jejich vyprázdnění oprávněnou osobou. Sběrné nádoby se na dočasném 
stanovišti umisťují nejdále 10 m od průjezdné komunikace.  

7) Stavebním a demoličním odpadem se rozumí odpad ve smyslu přílohy k Vyhlášce 
Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, položka 17, ve znění 
pozdějších předpisů. 

8) Uličním smetkem se rozumí nečistota vzniklá čištěním a zametáním veřejných 
komunikací. 

 
Článek 3 

Třídění komunálního odpadu 

1) Podle zákona o odpadech fyzické osoby a původci odpadů zapojení do systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
zavedeného obcí jsou povinni v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce komunální 
odpad a odpad podobný komunálnímu odpadu třídit a odkládat odděleně na místa k tomu 
obcí určená, pokud s odpadem nenakládají nebo se jej nezbavují jiným způsobem.4 

2) Komunální odpad se třídí na: 
a) využitelné složky, 
b) nebezpečný odpad, 
c) objemný odpad, 
d) směsný komunální odpad. 

 
Článek 4 

Využitelné složky komunálního odpadu 

1) Pro tříděný sběr papíru, plastů, bílého a barevného skla, biologicky rozložitelného odpadu, 
kovů, oděvů a textilních materiálů slouží typizované nádoby s barevným označením, pro 
který odpad jsou určeny: 

a) barva modrá – papír (např., noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, 
knihy, sešity, rozložené krabice, lepenka, kartón, papírové obaly),  

b) barva žlutá – plasty (např., stlačené PET lahve, kelímky, sáčky, čiré a barevné fólie, 
plastové obaly od kosmetiky či pracích prostředků, menší kusy obalového pěnového 
polystyrenu – např. výplň krabic od elektrozařízení), 

c) barva bílá – sklo čiré, 
d) barva zelená – sklo barevné, 
e) barva hnědá – BIO odpad rostlinného původu (dále jen „BIO odpad“), 
f) barva šedá – kovy, 
g) kontejnery na textil – výrazně označené, 

 
4§ 17 odst. 5 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 



h) oranžové pytle – na sběr TETRAPAK, 
i) oleje a tuky se odevzdávají v uzavřených nádobách nejlépe PET lahvích ve sběrných 

dvorech, 
j) oděvy a textilní materiály se odkládají do typizovaných kontejnerů. 

2) Tyto typizované nádoby jsou umístěny ve sběrných dvorech a na určených stanovištích. 
Nejsou určeny pro ukládání nevytříděného komunálního odpadu pocházejícího 
z domácností a veškerého komunálního odpadu z činnosti právnických osob, fyzických 
osob oprávněných k podnikání a ukládání uličních smetků. Seznam těchto určených 
stanovišť vede příslušný odbor Magistrátu města Děčín a současně je zveřejněn na 
internetových stránkách města www.mmdecin.cz.  

3) Pokud není BIO odpad rostlinného původu přednostně zpracován, a to zejména 
kompostováním, fyzickými osobami, odkládá se: 

a) celoročně na sběrný dvůr Pískovna do zařízení k využívání tohoto odpadu, nebo 
b) v případě, že byla k nemovitosti přidělena nádoba na BIO, odkládá se biologicky 

rozložitelný odpad rostlinného původu do této nádoby. 

4) Nádobu na BIO odpad přiděluje pověřený pracovník Magistrátu města Děčín na základě 
písemné žádosti k rodinným domům v oblastech, které jsou svozovou technikou 
dostupné.   

5) Nádoby na BIO odpad se při svozu umisťují na dočasná stanoviště.   

6) Kovy se odkládají: 
a) celoročně do velkoobjemových kontejnerů umístěných ve sběrných dvorech,  
b) v případě vyhlášení mobilního sběru do mobilních kontejnerů, a to na předem 

určených přechodných stanovištích, 
c) kovy lze rovněž odkládat ve smluvně zapojené výkupně, 
d) ledaže se jedná o drobné kovové předměty (např. kovové obaly), které lze odkládat 

do typizovaných kontejnerů šedivé barvy. 
 

Článek 5 
Nebezpečný odpad 

Nebezpečný odpad5 se odkládá: 
a) celoročně do speciálních sběrných nádob umístěných na sběrných dvorech, nebo 
b) v případě vyhlášení mobilního svozu do mobilního kontejneru za přítomnosti 

proškolené obsluhy, a to na předem určených stanovištích.  
 

Článek 6 
Objemný odpad 

Objemný odpad se ukládá: 
a) ve sběrných dvorech, nebo 
b) v případě vyhlášení mobilního svozu do označených mobilních kontejnerů, a to na 

předem určených přechodných stanovištích.  
 

 
5 Ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a § 7 odst. 1 

Vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, ve znění pozdějších předpisů 

http://www.mmdecin.cz/


Článek 7 
Směsný komunální odpad 

1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Sběrnými nádobami se 
rozumí: 

a) typizované sběrné nádoby černé barvy o objemu 80l, 120l, 140l, 240l, 360l, 660l, 770l, 
1100l, 

b) odpadkové koše umístěné na veřejném prostranství sloužící k udržení jeho čistoty; 
tyto slouží výhradně k odkládání drobného komunálního odpadu. Nejsou určeny pro 
ukládání komunálního odpadu pocházejícího z domácností a z činnosti právnických 
osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, využitelných složek komunálního 
odpadu a k ukládání uličních smetků. V případě, že na veřejném prostranství umístěn 
odpadkový koš na odkládání využitelných složek komunálního odpadu, je zakázáno 
do něj odkládat jiný druh odpadu, než pro který je určen. 

2) Nádoby na směsný komunální odpad přiděluje na základě žádosti pověřený pracovník 
Magistrátu města Děčín k jednotlivým obytným domům. V oblastech, které jsou pro 
svozovou techniku nedostupné, a v nichž nejsou umístěny nádoby na směsný komunální 
odpad, slouží ke shromažďování směsného komunálního odpadu pytle, které přidělí 
občanům svozová společnost na základě žádosti pověřeného pracovníka Magistrátu 
města Děčína, a to na místech, které tento pracovník určí.  

3) Vzhledem k zajištění řádného svozu tohoto odpadu, průjezdnosti jednotlivých ulic, 
průchodnosti jednotlivých chodníků a donáškové vzdálenosti mohou být tato stanoviště 
na nádoby umístěna ve větší docházkové vzdálenosti, tzn. ve vzdálenosti až do 100 m od 
jednotlivých objektů.   

4) Svoz komunálního odpadu na území města zajišťuje na základě smlouvy oprávněná 
osoba podle svozového plánu. Informace o termínech svozu zveřejní Magistrát města 
Děčín na internetových stránkách města. Odstranění nálepek s vyznačením četnosti 
svozu a číslem objektu z typizovaných nádob na směsný komunální odpad není dovoleno. 

 
Článek 8 

Další povinnosti při nakládání s komunálním odpadem 

1) Každý je povinen do sběrných nádob ukládat odpad tak, aby bylo možné nádoby řádně 
uzavřít a aby při manipulaci s nimi z nich odpad nevypadával. U využitelných obalů 
(například krabic, PET lahví a plastových obalů) je každý povinen před vložením do 
kontejneru zmenšit jejich objem (například rozložením, stlačením, rozřezáním apod.) 
Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke znemožnění provedení pravidelného 
svozu odpadů nebo narušení systému.    

2) Je zakázáno odpad ve sběrných nádobách udupávat nebo zhutňovat. Odkládání žhavého 
popela do sběrných nádob nebo zapalování odpadů ve sběrných nádobách a koších bude 
postihováno podle zvláštního právního předpisu6.  

3) Sběrné nádoby na směsný komunální odpad, BIO odpad, papír a nádoby na plasty, jsou-
li k domu přiděleny, se umisťují na dočasném stanovišti nádob nejpozději do 6 hodin v den 
svozu, včetně státních svátků. Nádoby nepřistavené v uvedený čas ve svozový den na 
svozové stanoviště nebudou vyvezeny. Sběrné nádoby musí být v den svozu po 
provedení svozu bez zbytečného prodlení z dočasného stanoviště odstraněny. Plnění 

 
6 § 8 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 133/1985 Sb., 

o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 



těchto povinností zajišťují osoby, kterým byly uvedené sběrné nádoby na základě žádosti 
přiděleny.  

 
Článek 9 

Nakládání se stavebním a demoličním odpadem 

1) Stavební a demoliční odpad není komunálním odpadem. 

2) Stavební a demoliční odpad, který je znovu použitelný, lze nabídnout provozovateli 
zařízení k využívání (např. třídění či recyklaci) stavebního odpadu. 

3) Každý je povinen zákonem stanoveným způsobem zajistit využití, předání či odstranění 
stavebního a demoličního odpadu na vlastní náklady. 

4) Odstranění stavebního a demoličního odpadu na řízené skládce je možné pouze tehdy, 
nebyl-li znovu použitelný. 

5) Je zakázáno odkládat stavební a demoliční odpad do sběrných nádob na směsný 
komunální odpad, do nádob na využitelné složky komunálního odpadu nebo na stanoviště 
sběrných nádob. 

6) Pro odložení stavebního a demoličního odpadu je možné využít mobilního kontejneru, 
který lze za úplatu objednat u osoby oprávněné k převzetí a likvidaci tohoto odpadu. 

7) Stavební a demoliční odpad lze v omezeném množství předat za úplatu ve sběrném 
dvoře. 

 
Článek 10 

Závěrečná ustanovení 

1) Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se postihuje podle platných právních 
předpisů, zejména podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů. 

2) Dozor nad dodržováním ustanovení této vyhlášky provádějí pověření pracovníci 
Magistrátu města Děčín a Městská policie Děčín. 

3) Informace o mobilních svozech nebo sběrech budou zveřejňovány na internetových 
stránkách Statutárního města Děčína. 

 
Článek 11 

Zrušování ustanovení 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 5/2007 ze dne 13.7.2007, kterou se stanoví systém 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
vznikajících na území statutárního města Děčín a o systému nakládání se stavebním 
odpadem, schválená usnesením č. ZM 07 05 09 02 zastupitelstvem města Děčín dne 
21.6.2007. 

 



Článek č. 12 
Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení. 

 

 
 

 

Jaroslav Hrouda 
primátor 

 
 
 
 
 
 

Ing. Vladislav Raška 
náměstek primátora pro územní  

a investiční rozvoj 
 

 

 

 
 
Vyvěšeno na úřední desku dne:  
 
Sejmuto z úřední desky dne:  
 



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 20. 2. 2020 ZM 20 01 05 19

Název:
Přijetí dotace na pořízení elektroautomobilu, dobíjecí stanice a dvou vozidel s pohonem CNG

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo předložené informace k projektu Pořízení elektroautomobilu, dobíjecí stanice 
a dvou vozidel s pohonem CNG a

schvaluje

přijetí finančních prostředků ze Státního fondu Životního Prostředí ČR ve výši 321.707,- Kč.

Stanovisko RM:
Rada města projednala předložené informace k projektu Pořízení elektroautomobilu, dobíjecí stanice a dvou 
vozidel s pohonem CNG a svým usnesením č. RM 20 01 36 10 ze dne 07.01.2020 doporučuje zastupitelstvu 
města schválit přijetí finančních prostředků ze Státního fondu Životního Prostředí ČR ve výši 321.707,- Kč.

Cena: 1 506 833,00
Návrh postupu:          

Důvodová zpráva:
Statutární město Děčín se rozhodlo realizovat projekt na pořízení elektroautomobilu, dobíjecí stanice a dvou 
vozidel s pohonem CNG, jehož cílem je obnova vozového parku s důrazem na ekologickou dopravu. 
Realizací tohoto projektu dojde ke snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. 
zejména snížení emisí z dopravy, snížení hlukové zátěže aj. Žádost byla podána do Národního programu 
Životního prostředí, konkrétně do dotační výzvy č. 11/2018 „Podpora alternativních způsobů dopravy“. Vozidla 
budou využívána pro služební cesty referentů a spadají do kategorie M1 (osobní). Dobíjecí stanice nebude 
určena pro využívání veřejností. Projekt je financován ex-post, kdy je dotace obdržena na základě předložení 
proplacených faktur. Finanční prostředky jsou zajištěny v rámci schváleného rozpočtu na kapitole OPO. Záměr 
je v souladu se Strategickým plánem rozvoje města Děčín 2014 - 2020 v oblasti B3: Udržet a zkvalitnit životní 
prostředí. 

Z časového důvodu nebylo podání žádosti o dotaci předloženo zastupitelstvu města. Na základě této 
skutečnosti je přijetí dotace předloženo zastupitelům města ke schválení. 

Rozhodnutí č. 05481921 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu Životního prostředí ČR na 
projekt „Pořízení elektroautomobilu, dobíjecí stanice a dvou vozidel s pohonem CNG“ obdrželo OR dne 
25.11.2019. Dne 5.12.2019 byla ze strany SFŽP schválena změna v projektu, kdy bude elektromobil 
zakoupen namísto pronájmu formou operativního leasingu.

Vyjádření:
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Schvalovací cesta:
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Finanční výbor zastupitelstva města Děčín 
 

ZÁPIS č. 2/2020 
ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne 3. února 2020 

 
Začátek: 15,00 hod. 
 
Přítomni:  Dle prezenční listiny v příloze 
 
Program: 
 
1) Zahájení  
2) Řešení problematiky spalitelného domovního odpadu (Ing. Smíšek) 
3) Výtěžnost dotací za rok 2019 (OE) 
4) Revize nájemních smluv – pokračování (Ing. Kříž) 
5) Přehled nejvýznamnějších akcí oprav a investic nad 10 mil. Kč - pokračování 
6) Kontrola Zámek Děčín – kontrolní protokoly oddělení kontrolního a právního 
7) Různé 
 
1. Zahájení  
 

Jednání zahájil předseda FV ZM, přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání, ke 
kterému nebyly vzneseny žádné připomínky; program byl schválen.  

  
 

2. Řešení problematiky spalitelného domovního odpadu (Ing. Smíšek) 
 

Ing. Smíšek, člen rady města pro školství, sociální oblast a IT technologie – „smart city“,  
informoval přítomné o aktivitách v oblasti odpadového hospodářství. Byla ustavena 
pracovní skupina Odpady, které se jako host účastní i p. Hykš ml.(Jan), který má zkušenosti 
s problematikou odpadového hospodářství z Dánska.  
Smlouva s firmou Marius Pedersen končí v 07/2021. Vize ČR směřuje k zákazu 
skládkování, připravuje se zákonná změna, která předpokládá od r. 2030 komunální odpad 
zejména spalovat.  
Ing. Smíšek informoval o návštěvě spalovny v Liberci, Plzni a ve Španělsku, upozornil na 
problém při třídění odpadu, kdy v poslední době končí trh s výkupem plastů a papíru.   
Jako nejvýhodnější řešení se jeví kombinace kompostárny, spalovny biomasy a spalovny 
komunálního odpadu.  
Možnou vizí města je vlastní minispalovna pro Děčín a okolní obce, která by byla 
realizována například v prostoru Benešovské ul. – CZT, výhodou je zde existence topné 
soustavy. 
 
Alternativou vlastní spalovny může být spalování mimo Děčín (v přípravě projekty UE 
Komořany, ČEZ Mělník). K posouzení variant bude vypracována Studie. 
 
Bude zorganizována exkurze zastupitelů do nové spalovny v Plzni. Náklad na výstavbu činil 
cca 2 mld. Kč. Bylo dohodnuto, že k účasti na exkurzi budou osloveni i členové FV ZM. 
   
FV požádal o informaci, jak dlouho bude ještě možno ukládat odpad na skládku Orlík III.  
=> Informace bude členům FV zaslána po ověření. 
 
FV konstatoval, že se jedná o jeden z nejvýznamnějších strategických projektů pro Děčín, 
ke kterému se vrátí při některém z dalších jednání. 
 



 - 2 - 

3. Výtěžnost dotací za rok 2019 (OE) 
 

Členové FV ZM obdrželi přehled všech dotací přijatých městem Děčín v roce 2019 (viz 
příloha č. 1). Ing. Tomanová informovala členy ZM, že město v tomto roce obdrželo dotace 
v celkové výši 133.093 tis. Kč, z toho kapitálové transfery činily celkem 21.962 tis. Kč. 
 
Bylo konstatováno, že v současné době je u některých projektů velmi nízký podíl dotace na 
celkových nákladech a nutno zvažovat, zda vůbec tyto žádosti podávat, např. dotace na 
zahrady u MŠ, kdy je podíl města více než 80 %. 
 
FV požádal o prověření, zda je využíván dotační titul na veřejné osvětlení (výměna za 
úsporné osvětlení LED).  
=> Informace bude členům FV zaslána po ověření (přislíbil Ing. Anděl) 
 
Pozn.: Ing. Anděl informoval o postupech oprav veřejného osvětlení také v souvislosti 
s akcemi společnosti ČEZ Distribuce a.s. (součinnost). 
 

 
4. Revize nájemních smluv (NS) – pokračování (Ing. Kříž) 

 
Ing. Kříž informoval o fungování nového systému pronajímání bytů formou dohadovacího 
řízení, kdy odpadly pořadníky, u lukrativních adres není o zájemce nouze.  
Jako nevýhoda se však jeví nejistota nových nájemníků z důvodu uzavírání NS na dobu 
určitou bez možnosti automatické prolongace. Tato nejistota odrazuje i část uchazečů. 
 doporučeno u nájemních smluv na dobu určitou zvážit prolongační klauzuli, 

definovanou právním zástupcem, v případě bezproblémového nájemního vztahu. 
 
Staré NS uzavírané na dobu neurčitou (zejména „lukrativní adresy“). Nájemné OMH 
pravidelně navyšuje u NS na dobu neurčitou až od roku 2017, dochází proto ke značnému 
skluzu dosažení obvyklé výše nájmu (až kolem roku 2037). Smlouvy byly přitom uzavírány 
jako nové, a nikoliv formou dodatku ke stávající smlouvě, neobsahují inflační doložku; dle 
stanoviska AKNT nelze v tomto případě ani vysoudit vyšší – obvyklé nájemné.  
 U NS s podhodnoceným nájmem doporučeno zvážení dohody o dobrovolné akceptaci 

vyššího (obvyklého) nájmu vs. prodeje. 
 FV doporučil na příští jednání v 03/2020, resp. 04/2020 v předstihu pozvat k této 

záležitosti právního zástupce města seznámeného s touto problematikou. 
 
 FV ZM se bude problematikou ekonomiky nájemních bytů ve vlastnictví města dále zabývat. 

 
 
5. Přehled nejvýznamnějších akcí oprav a investic nad 10 mil. CZK 
 

Ing. Anděl informoval, že materiál (TAB) byl poskytnut radě města. Po projednání na poradě 
týkající se projektů města by mělo dojít ke sjednocení požadavků a stanovení priorit. 
 
Ing. Anděl dále podal informaci, že v dubnu 2020 se bude posilovat rozpočet o zůstatky na 
účtech. Předpoklad k rozdělení více než 100  mil. Kč (včetně převodů z rozestavěných akcí 
předchozích let).   
Ing. Anděl doplnil, že je ambice zlepšit průběžný systém údržby majetku a současně mít 
připraveno ještě více akcí k realizaci, než činí výše finančních prostředků, které máme 
k dispozici. 
 
FV ZM se bude záležitostí dále zabývat. 
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6. Kontrola Zámek Děčín – kontrolní protokoly oddělení kontrolního a právního 

 

Ing. Anděl informoval, že v p.o. Zámek Děčín bude provedena detailní kontrola a vyčíslení 
prokazatelně vzniklé škody, bude-li tato zjištěna.  
 
FV obdržel protokoly o veřejnoprávních kontrolách, provedených dle zák. 320/2001 Sb. 
odd. kontrolním a právním magistrátu. Bylo konstatováno, že provedené kontroly byly 
zaměřeny zejména na účetnictví dle dané osnovy a nepodávají komplexní obraz.  
 
FV byl Ing. Andělem informován o návrhu RM na provedení kontroly u dalších 5 
příspěvkových organizací.  
Pozn.: Tento návrh je v souladu s usn. FV ZM č. 3/1/2020 

 
 
7. Různé 

 
Dále bylo diskutováno: 
 

 V roce 2019 byl zaznamenán pokles výsledného počtu obyvatel Děčína o 216 osob. 
Tabulka detailně popisující jednotlivé položky (Pohyb obyvatel za rok 2019) - viz 
příloha č. 2 
Vývoj potvrzuje, že je nutné se zabývat systémovým plánem stabilizace počtu 
obyvatel, viz příslušná usnesení FV ZM v předešlém období.  
 

 Záměr vytvoření pracovní skupiny k přípravě návrhu rozpočtu na rok 2021. Ing. 
Anděl informoval, že k účasti v této pracovní skupině budou osloveni i členové FV. 

 
  

Přílohy: 
č. 1 - tab. Finanční vypořádání přijatých dotací v roce 2019 
č. 2 - tab. Pohyb obyvatel za rok 2019 

  
 
 

 
 
 
Konec jednání: 17,25 hod. 
 
 
 
V Děčíně dne 4. 2. 2020    
         

 
 

Ing. Pavel Herites, v. r. 
předseda FV ZM 

                  
 
 





Poskytovatel Položka ÚZ Text Poskytnuto

1
JOB ASISTENT, 
s.r.o. Teplice 2324 Zpět k jistotám - příspěvek na mzdové náklady 13 600,00

2
Evropský sociální 

fond
Projekt "Zdravotně znevýhodnění uchazeči s nízkou úrovní kvalifikace zpět na 

regionální trh práce - NADĚJE" 104 082,00
4 MAS Labské skály Místní akční plán II. 484 713,60

Celkem 602 395,60
5 VPS 4111 98348 Volby do Evropského parlamentu 1 610 000,00

6 VPS 98018
Dotace na krytí výdajů obcí souvisejících s jejich spoluprací při přípravě SLBD 

2021 36 260,00
Celkem 1 646 260,00

7 SFŽP 4113 90002 Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova 2 866,00
2 866,00

8 MPSV 4116 13013,13101 Úřad práce 7 145 723,00
9 MPSV 13013 Efektivní strategické řízení veř. správy v dopravě a mobilitě města Děčín 1 615 194,08
10 MPSV 13011 Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí 11 677 760,00
11 MK 34070 Rozvoj čtenářství a vzdělávání v Městské knihovně Děčín (MK Děčín) 30 000,00
12 MPSV 13015 Výkon sociální práce 3 450 176,00
13 MPSV 13013 Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce 369 400,61
14 MPSV 13013 Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků 472 524,06
15 MPSV 13013 Koordinátor terénní práce v Děčíně 456 249,37
16 MŠMT 33063 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ZŠ a MŠ) 21 888 181,00
17 Úřad vlády 4359 Zabezpečení programu následné péče závislých osob (CSS Děčín) 193 000,00
18 Úřad vlády 4359 Zabezpečení provozu K-centra (CSS Děčín) 172 000,00
19 MMR 17051 Šlechtické poklady - sběratelské radosti v Sasku a v Čechách (Zámek DČ) 67 800,50
20 MPSV 13013 Asistent prevence kriminality 2 645 550,49
21 MŽP 15011 Zajištění skal v lokalitě Chlum 26 226,75
22 MPSV 13013  ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb 6 424 355,89
23 MK 34053 Záznam, produkce a streamování akcí z Městské knihovny Děčín (MK DČ) 27 000,00
24 MŽP 15065 Dotace zoologickým a botanickým zahradám (ZOO DČ) 436 188,00
25 MŠMT 33063 Škola pro všechny 7 290 496,31
26 MPSV 13017 Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky 7 000,00
27 Mze 29014 Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů (Lesní úřad DČ) 425 500,00

28 Mze 29015
Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích 

(Lesní úřad DČ) 56 520,00

29 Mze 29030 Příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích (Lesní úřad DČ) 1 437 186,00
30 MV 14004 Dotace na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2019 418 144,00

Celkem 66 732 176,06
31 ÚK 4122 13305 Podpora sociálních služeb (CSS Děčín) 37 326 400,00
32 ÚK 13013 Podpora sociálních služeb POSOSUK 2 (CSS Děčín) 1 472 100,00
33 ÚK 195 Podpora vybraných sociálních služeb v ÚK (CSS Děčín) 402 050,00
34 ÚK 311 Dotace na zajištění regionálních funkcí knihoven (MK DČ) 1 530 000,00
35 ÚK 91 Dotace na "Projekt požárního sportu" (DDM DČ) 30 000,00

36 ÚK 91
Dotace na "Letní tábor na tatami - JUDO soustředění" a "DC Open aneb 10 dní 

florbalu v Děčíně" (DDM DČ) 60 000,00
37 ÚK 222 Noc snů (ZOO DČ) 70 000,00
38 ÚK 91 SPORT 2019 - "Sportovní olympiáda ZŠ" (Děčínská sportovní) 30 000,00
39 ÚK 96 Volný čas 2019 (DDM DČ) 30 000,00
40 ÚK 95 Dotace na projekt "Kdo si tančí, nezlobí" (DDM DČ) 31 000,00

41 ÚK

33064, 
73 Dotace na projekty "Korfbal mánia" a "Duhový běh" (DDM DČ) 146 200,00

42 ÚK 13014 ÚK - obědy do šklol (ZŠ a MŠ) 279 354,60
43 ÚK 193 Podpora ÚK na sociální služby 2020 - malý dotační program (CSS Děčín) 415 780,00
44 ÚK 194 Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky 2020 (CSS Děčín) 325 010,00

Celkem 42 147 894,60
Provozní transfery celkem 111 131 592,26

45 SFŽP 4213 90992 Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova 497 134,00
Celkem 497 134,00

46 MMR 4216 17968,69
Rekonstrukce bytových jednotek v ul. Krokova 825/17, Děčín na sociální 

bydlení 1 713 315,31
47 MŽP 15974 Zajištění nestabilního skalního svahu v lokalitě Chlum 2 787 856,76
48 MV 14984 Děčín - Staré město - Dopravní automobil 450 000,00
49 MŠMT 33502 Multifunkční hřiště u zimního stadionu 16 213 371,00

Celkem 21 164 543,07

Finanční vypořádání přijatých dotací v roce 2019

1

Příloha č. 1



Poskytovatel Položka ÚZ Text Poskytnuto
50 ÚK 4222 22 Nákup dopravního automobilu pro JSDH Děčín III - Staré Město 300 000,00

300 000,00
Kapitálové transfery celkem 21 961 677,07
Dotace celkem 133 093 269,33

2



           Pohyb obyvatel za rok 2019

počet obyvatel k 1.1.2019 48 607

počet obyvatel k 30. 6. 2019

počet obyvatel k 31. 12. 2019 48 391

pokles za rok 2019 -216

celkem      z toho žen

počet obyvatel k 31. 12. 2019 48 391 24 924

počet narozených 759

počet přihlášených 838

počet zemřelých 835

počet odhlášených 978

počet přestěhovaných v Děčíně 3 459

počet cizinců k 31. 12. 2019 1 624

             (údaje OSČ - oddělení správních agend)

Příloha č. 2



Konané dne: 20. 2. 2020 ZM 20 01 05 21

Název:
Žádosti o dotace nad 50.000,00 Kč pro sportovní kluby na činnost v roce 2020

Mimořádný materiál:  



Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo žádosti o dotace nad 50.000,00 Kč pro sportovní kluby na činnost v roce 
2020 a

rozhodlo

o poskytnutí dotací nad 50.000,00 Kč na činnost v roce 2020 těmto subjektům pracujícím v oblasti sportu:
01) Basketbalový klub Děčín z.s., IČ: 49888366; PYRAMIDA - koncepce basketbalové mládeže: 1.156.774,00 
Kč
02) ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Boletice n/L., IČ: 46717757; Dlouhodobá systematická činnost s 
dětmi a mládeží ve věku do 21 let: 54.049,00 Kč
03) FaJJn aerobik Děčín, z.s., IČ: 04608909; Sportovní aerobik - dlouhodobá systematická činnost, soutěže, 
oddílová soustředění; Vánoční soutěž v aerobiku pro MŠ a ZŠ v Ústeckém kraji: 250.000,00 Kč
04) FK JUNIOR Děčín z.s., IČ:66105609; ZAJIŠTĚNÍ FOTBALU MLÁDEŽE; FOTBAL - ZÁBAVA PRO 
VŠECHNY: 703.000,00 Kč
05) Fotbalová akademie Petra Voříška, IČ:22893849; Výchova fotbalové mládeže: 410.000,00 Kč 
06) HC Děčín z.s., IČ: 69387605; Sportovní činnost HC Děčín 2020: 830.716,00 Kč
07) KARATE SPORT RELAX Děčín z.s., IČ: 69292272; BOJOVÁ UMĚNÍ - CESTA SYSTEMATICKÉHO 
ROZVOJE OSOBNOSTI K DOKONALOST:162.148,00 Kč
08) Karatedó Steklý,z.s., IČ: 66102014; Bojová umění a sporty pro Děčín 2020: 226.000,00 Kč
09) Plavecký klub Děčín z. s., IČ: 04807219; Plavecký klub Děčín z.s.; Pořádání plaveckých závodů - 
Děčínský pohár 2020 a Děčínské sprinty 2020: 356.000,00 Kč
10) SK BŘEZINY z.s., IČ: 46717161; Mládež 2020: 136.000,00 Kč
11) SK Kraso Děčín, z.s., IČ: 68954123; Příprava žákovských kategorií pro reprezentaci města Děčín a 
Ústeckého kraje: 65.799,00 Kč
12) SKST Děčín, z.s., IČ:63782472; Zajištění podmínek pro výkonnostní růst mládeže v SKST Děčín, z.s.: 
129.000,00 Kč
13) Sportovní klub Děčín, z.s., IČ: 00524417; Sport mládeže 2020; Sportování minižactva 2020; Děčínský 
běžecký pohár; Kočův memoriál a náborové závody žactva - Děčín září 2020; Turnaj mládeže U15-LABE 
Děčín: 862.092,00 Kč
14) Sportovní klub dětí a mládeže Děčín, z.s., IČ: 00527076; Dlouhodobá systematická činnost dětí a 
mládeže: 389.508,00 Kč 
15) Sportovní klub TKC Děčín, z. s., IČ: 18385532; Hejbni kostrou...a zkus to třeba s korfbalem 2020; ELBE 
CUP 2020; Finále korfbalové ligy minižáků 2020: 250.310,00 Kč
16) Tělocvičná jednota Sokol Maxičky, IČ: 18382185; Celoroční činnost Canicross - B; Běh republiky: 
121.924,00 Kč
17) TJ Gymnastika Děčín, z.s., IČ: 46797696; Dlouhodobá systematická činnost dětí a mládeže: 220.000,00 
Kč
18) TJ Kajak Děčín z.s., IČ: 00554472; Dlouhodobá systematická činnost dětí a mládeže; Mediálně a divácky 
atraktivní sporty: 371.510,00 Kč
19) TJ Slavoj Děčín, z.s., IČ: 40229734; Celoroční systematická činnost s dětmi a mládeží v oddíle házené; 
Házenkářská školní liga: 267.600,00 Kč
20) TJ Spartak Boletice n.L.,z.s.; IČ: 14868156; Podpora mládeže v oddílu kopané na rok 2020: 278.400,00 
Kč
21) TJ Union Děčín - spolek, IČ: 46797777; Systematická příprava fotbalových družstev mládeže 2020: 
254.972,00 Kč
22) Veslařský klub Slavia Děčín z.s., IČ: 01261045; Dlouhodobá systematická činnost s dětmi a mládeží ve 
věku do 21let; Akce sportovního kalendáře-podpora pořádání sportovních akcí mimořádného charakteru: 
201.261,00 Kč
23) Volejbalový sportovní klub Spartak Děčín z.s., 44224818; Dlouhodobá systematická činnost s dětmi a 
mládeží ve věku do 21 let; Turnaje Českého poháru žákyň a kadetek a juniorek a ml. žákyň, MČR ml. žákyň: 
348.109,00 Kč
24) HC Grizzly Děčín s.r.o., 28717546; II. NHL 2020: 1.000.000,00 Kč
25) BK Děčín s.r.o., IČ: 62740971; BK ARMEX Děčín - KNBL (nejvyšší soutěž mužů v basketbalu v ČR): 



2.900.000,00 Kč
26) BC Armex Děčín z.s., IČ: 22611983; Rozvoj boxu v Děčíně: 300.000,00 Kč 
27) Triatlonový klub Triade Děčín o.s., IČ: 22761217; DĚČÍN SPORT FEST 2020 - seriál sportovních akcí pro 
děti a širokou veřejnost: 90.000,00 Kč
28) WINTERMAN s.r.o., IČ: 05537321; WINTERMAN XTREME TRIATHLON: 60.000,00 Kč
29) TJ Sokol Bělá, IČ: 46797831; Horoškola pro děti a mládež: 70.000,00 Kč
30) Život na hraně o.s., IČ: 27057496; PRESTIGE REPREZENTUJE: 70.000,00 Kč a

o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací pro uvedené subjekty v předloženém znění. 

Stanovisko RM:
Rada města usnesením č. RM 20 03A 39 01 ze dne 11.02.2020 doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o 
poskytnutí dotací nad 50.000,00 Kč na činnost v roce 2020 uvedeným subjektům pracujícím v oblasti sportu. 

Cena: 12 535 172,00
Návrh postupu: RM doporučuje rozhodnout

Důvodová zpráva:
Odbor školství a kultury předkládá zastupitelstvu města žádosti o dotace v rámci vyhlášeného dotačního 
programu statutárního města Děčín „Podpora aktivit v oblasti sportu“ v roce 2020, který byl schválen 
zastupitelstvem města usnesením č. ZM 19 10 05 09 dne 12.12.2020. 
Jedná se celkem o 30 subjektů s žádostmi nad 50.000,00 Kč, které jsou zaměřeny především na podporu 
činnosti dětí a mládeže. 
Komise sportovní na svém zasedání dne 05.02.2020 podrobně projednávala a posuzovala jednotlivé žádosti 
podle nových kriterií pro rozdělování finančních prostředků. 
V návaznosti na vyhlášení dotačního programu v oblasti sportu byla připravena webová stránka 
decinsportuje.cz, která byla zároveň určena pro registraci dat o činnosti a členské základně jednotlivých 
spolků a klubů. Bez této registrace nemohl spolek, TJ, SK podat žádost o dotaci na rok 2020.
Komise sportovní na základě získaných informací připravila koeficient k výpočtu poskytnutí výše dotace na 
činnost podle registrované členské základny jednotlivých klubů. 

Projednávané dotace na činnost dle členské základny v rámci programu - Dlouhodobá systematická činnost s 
dětmi a mládeží ve věku do 21 let jsou v přiložené tabulce označeny I.Typ. 
Komise dále posuzovala žádosti:
- II.Typ Mimořádná reprezentace města; Akce sportovního kalendáře - podpora pořádání sportovních akcí 
mimořádného a reprezentativního charakteru
- III.Typ - Mediálně a divácky atraktivní sporty. 
Pro uvedených 30 subjektů členové komise sportovní navrhli k rozdělení částku ve výši 12.535.172,00 Kč pro 
rok 2020.

Vyjádření:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:          

Předkladatel:          

typ zobrazení anonymně



Postoupit materiál:          

Poznámka k postoupení:
         



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 20. 2. 2020 ZM 20 01 05 22

Název:
Plán udržitelné městské mobility

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města se seznámilo s Plánem udržitelné městské mobility města Děčín a
schvaluje

Plán udržitelné městské mobility města Děčín.

Stanovisko RM:
Rada města se seznámila s Plánem udržitelné městské mobility města Děčín a svým usnesením č. RM 20 
03A 36 01 ze dne 11.02.2020 doporučuje zastupitelstvu města Plán udržitelné městské mobility města Děčín 
schválit.

Cena:      
Návrh postupu: RM doporučuje schválit



Důvodová zpráva:
Plán udržitelné městské mobility města Děčín je strategický dokument, který má za hlavní cíl vytvořit vhodné 
podmínky pro uspokojení potřeb mobility osob ve městě a jeho okolí a tím také přispět ke zlepšení kvality 
života v našem městě. 

Zastupitelstvo města dne 12.12.2019 usnesením č. RM 19 10 05 07 schválilo analytickou část, návrhovou 
část a komunikační strategii Plánu udržitelné městské mobility města Děčín (SUMP). 

Dne 30.1.2020 schválila tyto části SUMP na svém zasedání Komise pro posuzování dokumentů městské 
mobility MD ČR. 

Dne 4.2.2020 zaslal Krajský úřad Ústeckého kraje souhlasné stanovisko k procesu SEA, který je nedílnou 
součástí Plánu udržitelné městské mobility města Děčín. Stanovisko Krajského úřadu je v příloze společně se 
zohledněním podmínek a připomínek Stanoviska ke koncepci. Všechny podmínky a připomínky jsou 
akceptovány, jelikož jsou povinné ze zákona nebo deklaratorní. 

Podmínkou pro splnění dotačních podmínek projektu „Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a 
mobilitě města Děčín“, jehož výsledkem je zpracovaný SUMP, je jeho schválení v zastupitelstvu města v 
termínu do 28.02.2020. 

****** 
****** 
******

Vyjádření:

Příloha: Stanovisko_-_PUMM_Dec
in.pdf Komentář:          

Příloha: Zohledneni_stanoviska.p
df Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Mgr. Bc. Petr Kužel OR 12.2.2020 08:28 podepsáno

Předkladatel: Ing. Vladislav Raška 12.2.2020 08:49 podepsáno
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Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
odbor životního prostředí a zemědělství 

                                                                                            
dle rozdělovníku 

 
 
Datum: 30. ledna 2020 
Spisová značka: KUUK/009057/2020/ZPZ/ULK022K 
Jednací číslo: KUUK/020330/2020/ZPZ 
Vyřizuje/linka: Ing. Petra Tóth Sikorová / 652 
Počet listů/příloh: 7/0 
 

STANOVISKO  
podle § 10g  zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) 
 

k návrhu koncepce 
 

„Plán udržitelné městské mobility města Děčín“ 
 

Předkladatel:   Statutární město Děčín 
    Mírové nám. 1175/5 
    405 38 Děčín IV 
    zastoupen Jaroslavem Hroudou, primátor 
 
Zpracovatel:   ENVIROS, s.r.o. 
    Dykova 53/10, 101 00 Praha 10  
 
Zpracovatel posouzení: RADDIT consulting s.r.o.   

Mgr. Zdeněk Frélich 
(držitel osvědčení o odborné způsobilosti č. j. 39949/ENV/14. 
Rozhodnutí o prodloužení autorizace ke zpracování dokumentace a 
posudku na dobu pěti let vydalo MŽP pod č. j. MZP/2019/710/740 s 
platností do 20. 7. 2024.) 
Mgr. Zdeněk Frélich 
(osoba autorizovaná k provádění posouzení podle §45i zákona č. 
114/1992 Sb., v platném znění (č. j.: 101346/ENV/09-3093/630/09; 
73460/ENV/14-3893/630/14; MZP/2019/630/2565 s platností do 11. 12. 
2024) 

Řešitelský tým:  Martina Blahová 
    Mgr. Zdeněk Frélich 
    Mgr. Zuzana Karkoszková 
    RNDr. Radim Misiaček 
    Mgr. Lenka Trojáčková 
 
Stručný popis koncepce: 
Plán udržitelné městské mobility města Děčín (dále jen „PUMM Děčín“) je střednědobý 
strategický dokument, který řeší oblast dopravy, resp. udržitelné mobility. Důležité pro PUMM 
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Děčín je řešení všech módů dopravy (pěší, cyklistická, veřejná, automobilová, nákladní 
doprava), které jsou sdruženy do jednoho provázaného dobře fungujícího systému. 
Dokument bude sloužit k naplnění vize města Děčín jako dostupného a prosperujícího města 
s multimodální dopravou, odpovědným dopravních chováním a ekologickou veřejnou 
dopravou. 

Hlavním cílem PUMM Děčín je najít taková řešení, která v návrhových obdobích pomohou 
zmírňovat nežádoucí účinky dopravy, motivovat obyvatele k preferování udržitelných forem 
dopravy pro své každodenní cesty, vytvářet podmínky pro rozvoj kvalitní dopravní soustavy 
postavené na využití technicko – ekonomických vlastností jednotlivých druhů dopravy, 
vytvářet předpoklady pro snižování emisí, hluku a jiných škodlivých látek v plném souladu 
s evropskými právními předpisy s ohledem na minimalizaci dopadů na veřejné zdraví a 
životní prostředí. 

PUMM Děčín se skládá z následujících dílčích částí: 

 Analytická část – Cílem této části bylo shromáždění a analýza dostupných informací 
o stávajícím stavu a fungování všech dopravních módů v řešeném území, analýza 
možností jejich rozvoje ve vzájemných souvislostech, analýza všech nadřazených 
dokumentů v různých úrovních a provedení dopravních průzkumů za účelem zjištění 
nabídky a poptávky všech dopravních módů. Součástí analýzy je SWOT analýza 
jednotlivých druhů dopravy, celkového systému dopravy ve městě a také zhodnocení 
vlivu na životní prostředí. 

 Návrhová část – se snaží navrhnout strategii vývoje všech módů dopravy 
v následujících obdobích. Vize, cíle a opatření jsou navrženy s důrazem na 
dostupnost, bezpečnost, ekologičnost, ekonomičnost, plynulost a kvalitu. Opatření 
jsou rozdělena tak, aby se jejich postupnou realizací podařilo naplnit stanovené 
specifické i strategické cíle a společnou vizi mobility. Smyslem opatření je motivovat 
obyvatele i návštěvníky města k využití udržitelných dopravních módů pro své cesty, 
což povede k dramatickému zvýšení udržitelného dopravního chování a k rozvoji 
udržitelného dopravního systému města. V návrhové části koncepce je rozvedeno, 
jakými strategickými a specifickými cíli bude plán udržitelné městské mobility 
prezentován. Součástí návrhové části je Akční plán, který rozděluje navržená 
opatření dle předpokladu jejich realizace do třech návrhových horizontů (krátkodobý 
do roku 2022, střednědobý až dlouhodobý do roku 2030, výhledový do roku 2050).  
Poslední součástí návrhové části je nastavení procesu realizace, monitoringu a 
evaluace – zde jsou nastaveny principy a nástroje pro zpětné hodnocení 
realizovaných opatření a projektů  

Vize mobility statutárního města Děčín ukazuje ideální stav, kterého chce město dosáhnout, 
je formulována obecně a cílí především k podpoře rozmanitosti města a zkvalitnění života 
v něm, vyzdvihuje atraktivitu veřejné dopravy, podporu nemotorové dopravy, udržitelnou 
mobilitu, využití prvků Smart City, inteligentních dopravních systémů a bezpečnosti obyvatel. 
Koncepce byla předložena v jedné variantě. 

 
Průběh posuzování: 
Oznámení koncepce, zpracované dle přílohy č. 7 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí“), bylo dne 15. 8. 2019 předloženo příslušnému úřadu, Krajskému úřadu 
Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Po kontrole náležitostí bylo 
rozesláno k vyjádření dotčeným úřadům, do jejichž správního území zasahuje zájmové území 
předkládané koncepce, a dotčeným územním samosprávným celkům. Oznámení koncepce 
bylo zveřejněno v Informačním systému SEA.  
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Zjišťovací řízení dle § 10d zákona o posuzování vlivů na životní prostředí k předmětné 
koncepci bylo zahájeno dne 26. 8. 2019 zveřejněním informace o oznámení koncepce a o tom, 
kdy a kde je možno do něj nahlížet, na úřední desce Ústeckého kraje. Informace byla rovněž 
zveřejněna v Informačním systému SEA 
(http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce), pod kódem koncepce ULK022K, a 
zaslána dotčeným územním samosprávným celkům pro zveřejnění na úředních deskách. 
Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 7. 10. 2019 vydáním závěru zjišťovacího řízení s 
konstatováním, že koncepce bude dále posuzována podle zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí, a to vzhledem ke skutečnosti, že koncepce může mít významný vliv na životní 
prostředí.  

Krajský úřad, jako příslušný orgán dle § 22 písm. b) zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí, obdržel dne 12. 11. 2019 návrh koncepce. Součástí bylo také vyhodnocení vlivů 
koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti postupem podle § 45i odst. 2 a odst. 
13 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Po 
kontrole náležitostí byla dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům 
rozeslána informace o návrhu koncepce spolu s upozorněním na možnost vyjádřit se k návrhu 
koncepce. Návrh koncepce včetně vyhodnocení SEA byl zveřejněn dle ustanovení § 16 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Vypořádání doručených vyjádření, které je 
jedním z nezbytných podkladů pro vydání stanoviska SEA, včetně upraveného návrhu 
koncepce a vyhodnocení SEA obdržel Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí 
a zemědělství, od předkladatele koncepce dne 13. 1. 2020. 

 
Stručný popis posuzování: 
Vyhodnocení SEA bylo zpracováno v souladu se zákonem o posuzování vlivů na životní 
prostředí, v rozsahu přílohy č. 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, která stanoví 
náležitosti vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, a dle 
požadavků na jeho obsah a rozsah uvedených v závěru zjišťovacího řízení vydaného podle § 
10d zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. Pro posouzení byla využita metoda 
referenčních cílů ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, vytvořených na základě 
platných strategických dokumentů na regionální a národní úrovni, a to především 
porovnáváním možného vlivu cílů a opatření koncepce se stanovenými referenčními cíli 
ochrany životního prostředí a veřejného zdraví a dále s možnými vlivy na jednotlivé složky 
životního prostředí. Hodnocen byl rovněž rozsah vlivů, spolupůsobení a časový horizont 
působení. 

Základním metodickým východiskem pro zpracování vyhodnocení SEA bylo:  
•  Metodické doporučení pro posuzování vlivů obecných koncepcí na životní prostředí 

(Věstník MŽP č. 1/2019),  

Hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví vycházelo z: 
 Analýzy stavu životního prostředí dotčeného území (včetně charakteristik hlavních 

trendů vývoje). 
 Analýzy relevantních strategických koncepčních rozvojových dokumentů na místní, 

regionální, národní i mezinárodní úrovni. 
 Stanovení referenčního hodnotícího rámce (sady referenčních cílů ochrany životního 

prostředí a veřejného zdraví) na základě vybraných koncepčních dokumentů (včetně 
dokumentů doporučených ze strany orgánů veřejné správy). 

 Tabulkového a slovního hodnocení cílů koncepce ve vztahu k referenčním cílům 
ochrany životního prostředí včetně hodnocení rozsahu vlivů, jejich spolupůsobení a 
časového rozsahu atd. 
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 Doporučení k vyloučení, minimalizaci, zmírnění nebo kompenzaci potenciálně 
negativních vlivů a návrhů úprav textu koncepce na základě výše uvedených kroků. 

 Návrhu environmentálních indikátorů pro sledování vlivů realizace koncepce na 
životní prostředí a veřejné zdraví. 

 Návrhu environmentálních kritérií pro výběr projektů, jako případný návod pro výběr 
projektů podporovaných nižšími souvisejícími koncepcemi (strategie rozvoje krajů). 

Hodnocení analýzy a vize bylo provedeno slovně. Hodnocení strategických cílů proběhlo 
prostřednictvím podrobného hodnocení specifických cílů a opatření, to bylo proveden 
tabulárně porovnáním s vybranými deseti referenčními cíli a následným slovním komentářem. 

Pro identifikaci vlivů, resp. potenciálních rizik negativních dopadů koncepce na životní 
prostředí a veřejné zdraví byly využity hodnotící tabulky. Při hodnocení strategických a 
specifických cílů bylo posouzeno očekávané ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí 
a veřejné zdraví, přičemž byla použita stupnice zahrnující hodnoty od -2, -1, 0, +1 do +2. 
Rozlišovány tedy byly vlivy potenciálně pozitivní (+) a negativní (-) a jejich významnost byla 
kvantifikována číselně hodnotami 1 a 2. Hodnota „0“ indikuje žádné či zanedbatelné vlivy. Vlivy 
byly rovněž rozlišovány z hlediska rozsahu (bodový, lokální a regionální) a doby působení 
(krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé). Kumulativní a synergické vlivy byly vyhodnoceny na 
základě identifikace stávajících a navrhovaných záměrů s potenciálními kumulativními a 
synergickými vlivy, dále pak souhrnně na jednotlivé složky životního prostředí a také ve vztahu 
k jednotlivým cílům navrhovaným koncepcí. Na úrovni koncepce byla navržena vhodná 
opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci zjištěných potenciálních negativních vlivů, 
přičemž další opatření mohou být navrhována postupně při zjištění dalších možných 
potenciálních negativních vlivů na dalších úrovních plánování nebo projektové přípravy. 

Příslušné úřady ochrany přírody a krajiny (Správa národního parku České Švýcarsko) 
nevyloučily významný vliv na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality (dále 
jen „EVL“) a ptačí oblasti (dále jen „PO“), a proto součástí procesu posuzování vlivů koncepce 
na životní prostředí bylo posouzení vlivu koncepce na předmět ochrany a celistvost EVL a 
PO (dále jen „naturové posouzení“) ve smyslu ustanovení § 45i odst. 2 a odst. 13 zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
ochraně přírody a krajiny“), které zpracoval Mgr. Zdeněk Frélich, držitel autorizace k 
provádění posouzení podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. Posouzení bylo 
zaměřeno na vyhodnocení vlivu specifických cílů PUMM Děčín a byly definovány případné 
potenciální prostorové střety ve vztahu k plochám EVL a PO s tabelárním vyhodnocením a 
slovním komentářem k možnému vlivu na soustavu Natura 2000.  

Podkladem pro vydání tohoto stanoviska byly kromě návrhu koncepce, jehož nedílnou 
součástí je vyhodnocení SEA, také vyjádření k němu podaná a vypořádání veškerých 
obdržených vyjádření. 
 

Závěry posuzování: 
Koncepce PUMM Děčín je předložena v jedné variantě řešení. V rámci posouzení vlivu PUMM 
Děčín na veřejné zdraví nebyl identifikován žádný významný negativní vliv na veřejné zdraví. 
Z vyhodnocení vlivů koncepce vyplynulo, že žádný z předkládaných strategických nebo 
specifických cílů nebo opatření uvedených v koncepci, nepředstavuje významný negativní vliv 
na některou ze složek životního prostředí nebo na veřejné zdraví. Mírné vlivy lze do značné 
míry eliminovat zmírňujícími opatřeními. Na základě posouzení lze předpokládat, že 
potenciální vlivy, budou minimální nebo mírné a ve většině případů budou vyřešeny v rámci 
standardního procesu tvorby územního plánu nebo na úrovni řešení konkrétního záměru a 
jeho lokalizace. V koncepci nebyly zjištěny žádné přeshraniční vlivy.  
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Na základě výše uvedených skutečností lze jednoznačně konstatovat, že předložená 
koncepce, ani jednotlivé cíle v ní uvedené, nebudou mít významně negativní vliv na celistvost 
a předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí v rámci soustavy Natura 
2000. 
 

Krajský úřad Ústeckého kraje jako příslušný úřad podle § 22 písmena b) zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí na základě upraveného návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivu 
na životní prostředí a veřejné zdraví a vyjádření k němu podaných vydává postupem podle 
ustanovení § 10g tohoto zákona z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí: 

 
SOUHLASNÉ STANOVISKO 

k návrhu koncepce 

„Plán udržitelné městské mobility města Děčín“ 

a stanoví podle § 10g odst. 2 zákona následující požadavky a doporučení, kterými budou 
zároveň zajištěny minimální možné dopady realizace koncepce na životní prostředí a 
veřejné zdraví: 

1. Při výběr projektů k podpoře v rámci koncepce preferovat projekty s nejvyššími 
pozitivními přínosy a minimálními negativními vlivy z hlediska životního prostředí. 

2. Respektovat předměty ochrany zvláště chráněných území a zamezit antropogennímu 
tlaku na jejich území. Konkrétní projekty posoudit z hlediska jejich vlivu na přírodu a 
krajinu. Jakékoliv aktivity/projekty, u nichž by se očekávaly negativní vlivy 
(i zprostředkované) na zvláště chráněná území a  soustavu Natura 2000, konzultovat 
s orgány ochrany přírody. 

3. Umisťovat novou infrastrukturu s ohledem na chráněné části přírody, zachovávat 
krajinný ráz, omezit fragmentaci krajiny a zajistit migrační prostupnost území. 

4. U relevantních projektů posoudit jejich vlivy na životní prostředí v rámci procesu EIA, 
případně biologického či naturového hodnocení. 

5. Při přípravě nových úseků komunikací nebo navýšení přepravy na železnici, řešit 
rovněž protihluková opatření, výsadbu izolační zeleně aj. 

6. U vozidel v lodní dopravě podporovat prostředky s co nejnižšími emisemi 
znečišťujících látek. 

7. V rámci výstavby záchytných parkovišť, parkovacích domů a podpory veřejné 
hromadné dopravy do obcí mimo území města Děčína dbát na soulad s principy 
obsluhy širšího území, zejména s přihlédnutím k potenciálu dopravy do atraktivních 
lokalit v blízkosti Děčína (NP České Švýcarsko, CHKO Labské pískovce, CHKO České 
středohoří). 

8. V případě rozvoje turismu spolupracovat se správou NP České Švýcarsko a obcemi 
v regionu NP České Švýcarsko, dotčenými orgány ochrany přírody a Ústeckým krajem 
na možnostech omezení individuální automobilové dopravy v nejcennějších územích 
NP ve prospěch veřejné hromadné dopravy. 

9. Při úpravách veřejných prostranství zajistit ochranu hodnotnějších ploch zeleně 
zachovalých v rámci stávající zástavby. 

10. Dbát na ochranu zemědělské a lesní půdy, minimalizovat zábory půdního fondu 
především v I. a II. třídě ochrany ZPF. Pro výstavbu nové infrastruktury přednostně 
využívat plochy brownfields, případně výstavbu směřovat do ploch s nižší bonitou 
půdy.  
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11. Při výstavbě nových či regeneraci stávajících budov uplatňovat adaptační prvky. 
V rámci modernizace budov preferovat energeticky úsporné instalace a tím snižovat i 
vlivy na klima. 

12. Zajistit odborný a odpovědný výběr investic, pro které budou vytvářeny podmínky, 
s ohledem také na jejich vlivy na životní prostředí. Nevytvářet podmínky pro investice 
s malou přidanou hodnotou ani pro investice s potenciálně významnými negativními 
vlivy na životní prostředí.  

13. V průběhu realizací stavebních prací v území je nutno zajistit, že budou eliminovány 
nebo alespoň minimalizovány negativní dopady jejich provádění na životní prostředí. 
Je potřeba zohlednit principy adaptace na klimatickou změnu. 

14. Případné zásahy do kulturních památek (včetně jejich ochranného pásma) je nutné 
konzultovat s Národním památkovým ústavem. 

15. Celé území je nutné chápat jako území s archeologickými nálezy. Z tohoto důvodu je 
nutné ohlásit písemně s dostatečným časovým předstihem zahájení výkopových prací 
Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a následně umožnit některé z oprávněných 
organizací provedení záchranného archeologického výzkumu. Obdobně je třeba 
postupovat, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být 
ohroženo provádění archeologických výzkumů. 

16. Rozvíjet environmentální vědomí obyvatel, zejména v oblasti omezování vlivů dopravy 
na životní prostředí. 

17. Všechny cíle koncepce budou respektovat podmínky ochrany lokalit soustavy Natura 
2000 včetně doporučení obsažených v souborech doporučených opatření a podmínky 
ochrany zvláště chráněných území včetně plánů péče pro tato území. V maximální 
možné míře pak budou respektovány rovněž další složky prostředí chráněné zákonem. 

18. Při případné realizaci konkrétních nových záměrů odstranit či minimalizovat eventuální 
kolizi záměru s předměty ochrany lokalit soustavy Natura 2000 a provést posouzení 
dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.  

19. Při realizaci koncepce, tj. při přípravě a realizaci jednotlivých projektů a aktivit, jež 
budou naplňovat navrhované cíle a opatření předmětné koncepce, uplatňovat kritéria 
pro výběr projektů dle kapitoly 11 vyhodnocení SEA. 

20. V případě zásadních změn koncepce provést opětovné posouzení v rámci procesu 
SEA. Novou Koncepci zpracovat v dostatečném předstihu před uplynutím platnosti této 
koncepce. 

21. Zajistit a zveřejnit opatření pro sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí 
a veřejné zdraví dle § 10h zákona. Sledovat vývoj kvality životního prostředí v 
dotčeném území na základě monitorovacích indikátorů uvedených v kapitole 9 
vyhodnocení SEA. 

22. V pravidelných intervalech vyhodnocovat vliv implementace koncepce včetně vlivů na 
životní prostředí se zveřejňováním souhrnné zprávy. V případě zjištění významných 
negativních vlivů na životní prostředí provádět průběžnou aktualizaci této koncepce a 
dodržovat další povinnosti vyplývající z výše uvedeného ustanovení. 
 

Podmínky stanoviska z hlediska vlivů na předměty ochrany a celistvost lokalit soustavy 
Natura 2000: 

23. S ohledem na to, že Děčín je dopravním centrem regionu a výchozí místem pro 
návštěvníky/turisty do přírodně cenných lokalit v okolí (NP, CHKO – které jsou 
současně naturovým územím), které jsou tímto velmi zatížené individuální 
automobilovou dopravou, doporučujeme rozvíjet veřejnou dopravu ve spolupráci s 
okolními obcemi a správou NP České Švýcarsko pro omezení dopravní zátěže těchto 
území individuální automobilovou dopravou. 
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24. V rámci modernizace I. železničního koridoru Břeclav – Praha – Děčín – Německo je 
nutné posouzení dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a v 
rámci EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, s cílem 
minimalizovat negativní dopady na předměty ochrany a celistvost soustavy Natura 
2000. 

25. Při řešení záměru Zdvojkolejnění železniční spojky Děčín hl.n. – Děčín východ 
minimalizovat zásahy do EVL Porta Bohemica. 

26. Při přípravě a řešení záměru Přestavba a rozšíření kolejiště v Prostředním Žlebu 
východ minimalizovat zásahy do EVL Porta Bohemica. 

27. Při přípravě konkrétního záměru přestavby železničního uzlu Děčín východ 
minimalizovat (vyhnout se) zásahům do EVL Dolní Ploučnice. 

28. Při rekonstrukci lesní cesty z Maxiček do Dolního Žlebu spolupracovat na výběru finální 
trasy se správou NP České Švýcarsko s cílem minimalizovat riziko vyrušování 
předmětů ochrany v ptačí oblasti Labské pískovce. 

29. U opatření naplňujících specifický cíl Využití potenciálu řeky Labe doporučujeme 
nepodmiňovat jejich realizaci zajištěním celoroční splavnosti Labe s ohledem na 
vysokou problémovost a střety této podmínky s cíli ochrany soustavy Natura 2000 v 
daném regionu. 

30. Při přípravě nových úseků cyklostezek spolupracovat v případě zásahu do některé 
z evropsky významných lokalit s příslušnými orgány ochrany přírody na vymezení 
vhodné trasy a dílčích řešení. 

 
Toto stanovisko není závazným stanoviskem ani rozhodnutím vydaným ve správním řízení a 
nelze se proti němu odvolat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Monika Zeman, MBA 
zástupkyně ředitele KÚ pro přenesenou působnost 
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 
 
 
 



Doporučení pro zohlednění požadavků a podmínek Stanoviska  
Krajského úřadu Ústeckého kraje  

č.j. KUUK/020330/2020/ZPZ, ze dne 30. 1. 2020 
 

k návrhu koncepce  
„Plán udržitelné městské mobility města Děčína“ 

 
dle § 10g, odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 
 

Požadavek/podmínka Doporučení 
Požadavky z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví 

1. Při výběr projektů k podpoře v rámci koncepce 
preferovat projekty s nejvyššími pozitivními přínosy a 
minimálními negativními vlivy z hlediska životního 
prostředí. 

Akceptováno. Výběr projektů bude podléhat 
environmentálním kritériím pro výběr projektů, na 
jejichž základě budou následně schvalovány či 
doporučeny k realizaci pouze ty projekty, které 
nebudou mít významný negativní vliv na životní 
prostředí a současně preferovány projekty 
s pozitivními vlivy na životní prostředí. 

2. Respektovat předměty ochrany zvláště chráněných 
území a zamezit antropogennímu tlaku na jejich území. 
Konkrétní projekty posoudit z hlediska jejich vlivu na 
přírodu a krajinu. Jakékoliv aktivity/projekty, u nichž by 
se očekávaly negativní vlivy (i zprostředkované) na 
zvláště chráněná území a soustavu Natura 2000, 
konzultovat s orgány ochrany přírody. 

Akceptováno. Předměty ochrany zvláště 
chráněných území (ZCHÚ) budou při realizaci 
koncepce plně respektovány a konkrétní projekty 
či aktivity, které by vyvolávaly potenciální negativní 
dopady, budou podléhat rozhodnutí orgánů 
ochrany přírody (v rámci ZCHÚ i lokalit soustavy 
Natura 2000. 

3. Umisťovat novou infrastrukturu s ohledem na 
chráněné části přírody, zachovávat krajinný ráz, omezit 
fragmentaci krajiny a zajistit migrační prostupnost 
území. 

Akceptováno. Výběr projektů bude podléhat 
environmentálním kritériím pro výběr projektů, na 
jejichž základě budou následně schvalovány či 
doporučeny k realizaci ty projekty, při jejichž 
zpracování budou respektovány chráněné části 
přírody a minimalizovány vlivy na krajinný ráz a 
fragmentaci krajiny, přičemž bude zachována 
migrační prostupnost území. 

4. U relevantních konkrétních projektů posoudit jejich 
vlivy na životní prostředí v rámci procesu EIA, případně 
biologického či naturového hodnocení. 

Akceptováno. V rámci Vyhodnocení vlivu koncepce 
na životní prostředí byly stanoveny podmínky 
a doporučení pro předcházení, vyloučení, snížení a 
kompenzaci potenciálně negativních vlivů 
koncepce. Konkrétní projekty, u kterých to budou 
vyžadovat příslušné právní předpisy, budou 
posuzovány dle zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů, případně bude provedeno 
biologické hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1991 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, či naturové hodnocení dle 
§ 45i téhož zákona. V ostatních případech budou 
environmentální dopady projektů hodnoceny 
v rámci stavebního zákona. 

5. Při přípravě nových úseků komunikací nebo navýšení 
přepravy na železnici, řešit rovněž protihluková 
opatření, výsadbu izolační zeleně aj. 

Akceptováno. Při přípravě projektů budou 
zohledněna environmentální kritéria pro výběr 
projektů, k realizaci tedy budou vybrány takové 
projekty, které budou respektovat opatření pro 
minimalizaci negativních vlivů projektů na životní 
prostředí a veřejné zdraví, tj. s ohledem na 



Požadavek/podmínka Doporučení 
zabezpečení dodržování hlukových limitů. 

6. U vozidel v lodní dopravě podporovat prostředky s co 
nejnižšími emisemi znečišťujících látek. 

Akceptováno. Prostředky pro lodní přepravu 
budou rovněž posuzovány prostřednictvím 
environmentálních kritérií. Budou vybrány takové 
formy dopravních prostředků, které budou 
vykazovat co nejnižší emise znečišťujících látek. 

7. V rámci výstavby záchytných parkovišť, parkovacích 
domů a podpory veřejné hromadné dopravy do obcí 
mimo území města Děčína dbát na soulad s principy 
obsluhy širšího území, zejména s přihlédnutím k 
potenciálu dopravy do atraktivních lokalit v blízkosti 
Děčína (NP České Švýcarsko, CHKO Labské pískovce, 
CHKO České středohoří). 

Akceptováno. Koncepce se mimo jiné zabývá také 
podporou spojení okolních obcí hromadnou 
dopravou (specifické cíle: Podpora využívání spojů 
IDS do okolních obcí, Zvýšení a zlepšení dostupnosti 
území pomocí udržitelných forem dopravy) a je 
předpokládáno také umožnění spojení VHD i do 
atraktivních lokalit (NP, CHKO) (specifický cíl 
Podpora turistických linek VHD). 

8. V případě rozvoje turismu spolupracovat se správou 
NP České Švýcarsko a obcemi v regionu NP České 
Švýcarsko, dotčenými orgány ochrany přírody a 
Ústeckým krajem na možnostech omezení individuální 
automobilové dopravy v nejcennějších územích NP ve 
prospěch veřejné hromadné dopravy. 

Akceptováno. K uvedenému bodu již proběhla 
jednání mezi zástupci Správy NPČŠ, Ústeckého 
kraje, Statutárního města Děčína a Českého 
Švýcarska, o.p.s. 

9. Při úpravách veřejných prostranství zajistit ochranu 
hodnotnějších ploch zeleně zachovalých v rámci 
stávající zástavby. 

Akceptováno. Při přípravě projektů budou 
zohledněna environmentální kritéria pro výběr 
projektů, k realizaci tedy budou vybrány takové 
projekty, které budou respektovat opatření pro 
minimalizaci negativních vlivů projektů na životní 
prostředí a veřejné zdraví. Koncepce se zabývá 
podporou zeleně ve městě také v rámci 
specifického cíle Rozšiřování zelených ploch a 
podpora výsadby zeleně. 

10. Dbát na ochranu zemědělské a lesní půdy, 
minimalizovat zábory půdního fondu především v I. a II. 
třídě ochrany ZPF. Pro výstavbu nové infrastruktury 
přednostně využívat plochy brownfields, případně 
výstavbu směřovat do ploch s nižší bonitou půdy. 

Akceptováno. Výběr projektů bude podléhat 
environmentálním kritériím pro výběr projektů, na 
jejichž základě budou následně doporučeny 
k realizaci ty projekty, při jejichž realizaci budou 
minimalizovány zábory půdního fondu v I. a II. třídě 
ochrany ZPF. Pro realizaci projektů budou vybírány 
přednostně plochy brownfields, případně méně 
bonitní půdy. 

11. Při výstavbě nových či regeneraci stávajících budov 
uplatňovat adaptační prvky. V rámci modernizace 
budov preferovat energeticky úsporné instalace a tím 
snižovat i vlivy na klima. 

Akceptováno. Výběr projektů bude podléhat 
environmentálním kritériím pro výběr projektů, na 
jejichž základě budou následně schvalovány či 
doporučeny k realizaci ty projekty, při jejichž 
zpracování budou uplatňovány adaptační a 
mitigační principy. 

12. Zajistit odborný a odpovědný výběr investic, pro 
které budou vytvářeny podmínky, s ohledem také na 
jejich vlivy na životní prostředí. Nevytvářet podmínky 
pro investice s malou přidanou hodnotou ani pro 
investice s potenciálně významnými negativními vlivy na 
životní prostředí. 

Akceptováno. Výběr investic bude podléhat 
environmentálním kritériím pro výběr projektů, na 
jejichž základě budou následně schvalovány či 
doporučeny k realizaci pouze ty, které nebudou mít 
významný negativní vliv na životní prostředí. 

13. V průběhu realizací stavebních prací v území je 
nutno zajistit, že budou eliminovány nebo alespoň 
minimalizovány negativní dopady jejich provádění na 
životní prostředí. Je potřeba zohlednit principy 
adaptace na klimatickou změnu. 

Akceptováno. Realizace stavebních prací podléhá 
podmínkám stavebního zákona, případně 
požadavkům EIA (přípravná fáze stavby), tam, kde 
je EIA legitimní. Při plánování staveb bude 
přihlédnuto k principům adaptace na klimatickou 
změnu. 



Požadavek/podmínka Doporučení 
14. Případné zásahy do kulturních památek (včetně 
jejich ochranného pásma) je nutné konzultovat s 
Národním památkovým ústavem. 

Akceptováno. Výběr projektů bude podléhat 
environmentálním kritériím pro výběr projektů, na 
jejichž základě budou následně schvalovány či 
doporučeny k realizaci ty projekty, které nebudou 
mít významný negativní dopad na kulturní památky 
(včetně jejich ochranného pásma). Výběr a postup 
realizace projektů budou konzultovány také 
s Národním památkovým ústavem. 

15. Celé území je nutné chápat jako území s 
archeologickými nálezy. Z tohoto důvodu je nutné 
ohlásit písemně s dostatečným časovým předstihem 
zahájení výkopových prací Archeologickému ústavu 
Akademie věd ČR a následně umožnit některé z 
oprávněných organizací provedení záchranného 
archeologického výzkumu. Obdobně je třeba 
postupovat, má-li se na takovém území provádět jiná 
činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění 
archeologických výzkumů. 

Akceptováno. Před zahájením realizace projektů 
bude Archeologický ústav Akademie věd ČR o 
tomto informován s dostatečným předstihem tak, 
aby byl umožněn záchranný archeologický 
průzkum.  

16. Rozvíjet environmentální vědomí obyvatel, zejména 
v oblasti omezování vlivů dopravy na životní prostředí. 

Akceptováno. Koncepce se zabývá rozvíjením 
povědomí obyvatel o udržitelné dopravě a 
omezování vlivů dopravy na životní prostředí 
v rámci strategického cíle Management mobility. 

17. Všechny cíle koncepce budou respektovat podmínky 
ochrany lokalit soustavy Natura 2000 včetně 
doporučení obsažených v souborech doporučených 
opatření a podmínky ochrany zvláště chráněných území 
včetně plánů péče pro tato území. V maximální možné 
míře pak budou respektovány rovněž další složky 
prostředí chráněné zákonem. 

Akceptováno. Z naturového hodnocení vyplývá, že 
koncepce, včetně cílů, nebude mít významný vliv 
na lokality EVL a PO. Při realizaci projektů bude 
jejich schvalování podléhat zákonným principům 
ochrany soustavy Natura 2000. 

18. Při případné realizaci konkrétních nových záměrů 
odstranit či minimalizovat eventuální kolizi záměru s 
předměty ochrany lokalit soustavy Natura 2000 a 
provést posouzení dle § 45i zákona o ochraně přírody a 
krajiny.   

Akceptováno. V rámci Vyhodnocení vlivu koncepce 
na životní prostředí byly stanoveny podmínky 
a doporučení pro předcházení, vyloučení, snížení a 
kompenzaci potenciálně negativních vlivů 
koncepce. Konkrétní projekty, u kterých to budou 
vyžadovat příslušné právní předpisy, budou 
posuzovány dle § 45i zákona č. 114/1991 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů. 

19. Při realizaci koncepce, tj. při přípravě a realizaci 
jednotlivých projektů a aktivit, jež budou naplňovat 
navrhované cíle a opatření předmětné koncepce, 
uplatňovat kritéria pro výběr projektů dle kapitoly 11 
vyhodnocení SEA. 

Akceptováno. Výběr projektů bude podléhat 
environmentálním kritériím pro výběr projektů, 
uvedeným v kapitole 11 Vyhodnocení SEA, na 
jejichž základě budou následně schvalovány či 
doporučeny k realizaci pouze ty projekty, které 
nebudou mít významný negativní vliv na životní 
prostředí a současně preferovány projekty 
s pozitivními vlivy na životní prostředí. 

20. V případě zásadních změn koncepce provést 
opětovné posouzení v rámci procesu SEA. Novou 
Koncepci zpracovat v dostatečném předstihu před 
uplynutím platnosti této koncepce. 

Akceptováno. V případě zjištění nutnosti 
aktualizace koncepce, bude tato aktualizace 
posouzena dle zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů. Nová koncepce bude 
zpracována v dostatečném předstihu před 
uplynutím platnosti této koncepce. 

21. Zajistit a zveřejnit opatření pro sledování a rozbor 
vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dle 
§ 10h zákona. Sledovat vývoj kvality životního prostředí 

Akceptováno. Zajistit a zveřejnit opatření pro 
sledování a rozbor vlivů koncepce na životní 
prostředí a veřejné zdraví vyplývá z § 10 h) zákona 



Požadavek/podmínka Doporučení 
v dotčeném území na základě monitorovacích 
indikátorů uvedených v kapitole 9 vyhodnocení SEA. 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Statutární 
město Děčín, jako předkladatel koncepce „Plán 
udržitelné městské mobility města Děčín“ bude 1 x 
za rok (od roku 2020), vyhodnocovat vliv provádění 
uvedené koncepce na životní prostředí a veřejné 
zdraví. Provádění koncepce, především vlivy 
zařazených projektů na životní prostředí a veřejné 
zdraví, bude hodnoceno na základě požadavků 
stanoviska příslušného úřadu k Vyhodnocení 
koncepce na základě uvedených indikátorů (viz 
kap. 9 Vyhodnocení SEA). 

22. V pravidelných intervalech vyhodnocovat vliv 
implementace koncepce včetně vlivů na životní 
prostředí se zveřejňováním souhrnné zprávy. V případě 
zjištění významných negativních vlivů na životní 
prostředí provádět průběžnou aktualizaci této koncepce 
a dodržovat další povinnosti vyplývající z výše 
uvedeného ustanovení. 

Akceptováno. Výsledky pravidelného monitoringu 
budou předkládány vedení Statutárního města 
Děčína a zveřejňovány na Internetových stránkách 
města v sekci, kde je zveřejněna samotná 
koncepce.   
Pokud bude zjištěno, že provádění Strategie má 
nepředvídané významné negativní vlivy na životní 
prostředí nebo veřejné zdraví, bude zajištěno 
přijetí opatření k odvrácení nebo zmírnění 
takových vlivů, informování příslušného úřadu 
a dotčených orgánů a současně bude rozhodnuto o 
změně koncepce.  

Podmínky stanoviska z hlediska vlivů na lokality soustavy Natura 2000 

23. S ohledem na to, že Děčín je dopravním centrem 
regionu a výchozí místem pro návštěvníky/turisty do 
přírodně cenných lokalit v okolí (NP, CHKO – které jsou 
současně naturovým územím), které jsou tímto velmi 
zatížené individuální automobilovou dopravou, 
doporučujeme rozvíjet veřejnou dopravu ve spolupráci 
s okolními obcemi a správou NP České Švýcarsko pro 
omezení dopravní zátěže těchto území individuální 
automobilovou dopravou. 

Akceptováno. K uvedenému bodu již proběhla 
jednání mezi zástupci Správy NPČŠ, Ústeckého 
kraje, Statutárního města Děčína a Českého 
Švýcarska, o.p.s. 

24. V rámci modernizace I. železničního koridoru 
Břeclav – Praha – Děčín – Německo je nutné posouzení 
dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny a v rámci EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, s cílem 
minimalizovat negativní dopady na předměty ochrany a 
celistvost soustavy Natura 2000. 

Akceptováno. Modernizace I. železničního 
koridoru Břeclav – Praha – Děčín – bude 
posouzeno dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny a v rámci EIA dle zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, s cílem minimalizovat negativní dopady 
na předměty ochrany a celistvost soustavy Natura 
2000. 

25. Při řešení záměru Zdvojkolejnění železniční spojky 
Děčín hl.n. – Děčín východ minimalizovat zásahy do EVL 
Porta Bohemica. 

Akceptováno. Konkrétní aktivity, které by 
vyvolávaly potenciální negativní dopady na EVL 
Porta Bohemica, budou podléhat rozhodnutí 
orgánů ochrany přírody, s nimiž bude předkladatel 
záměru v souladu se zákonem od počátku 
spolupracovat (viz § 45i zákona č. 114/1992 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. 

26. Při přípravě a řešení záměru Přestavba a rozšíření 
kolejiště v Prostředním Žlebu východ minimalizovat 
zásahy do EVL Porta Bohemica. 

Akceptováno. Konkrétní aktivity, které by 
vyvolávaly potenciální negativní dopady na EVL 
Porta Bohemica, budou podléhat rozhodnutí 
orgánů ochrany přírody, s nimiž bude předkladatel 
záměru v souladu se zákonem od počátku 
spolupracovat (viz § 45i zákona č. 114/1992 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. 



Požadavek/podmínka Doporučení 
27. Při přípravě konkrétního záměru přestavby 
železničního uzlu Děčín východ minimalizovat (vyhnout 
se) zásahům do EVL Dolní Ploučnice. 

Akceptováno. Konkrétní aktivity, které by 
vyvolávaly potenciální negativní dopady na EVL 
Dolní Ploučnice, budou podléhat rozhodnutí 
orgánů ochrany přírody, s nimiž bude předkladatel 
záměru v souladu se zákonem od počátku 
spolupracovat (viz § 45i zákona č. 114/1992 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů). 

28. Při rekonstrukci lesní cesty z Maxiček do Dolního 
Žlebu spolupracovat na výběru finální trasy se správou 
NP České Švýcarsko s cílem minimalizovat riziko 
vyrušování předmětů ochrany v ptačí oblasti Labské 
pískovce. 

Akceptováno. Projekt rekonstrukce předmětné 
komunikace bude konzultován se správou NP 
České Švýcarsko. 

29. U opatření naplňujících specifický cíl Využití 
potenciálu řeky Labe doporučujeme nepodmiňovat 
jejich realizaci zajištěním celoroční splavnosti Labe s 
ohledem na vysokou problémovost a střety této 
podmínky s cíli ochrany soustavy Natura 2000 v daném 
regionu. 

Akceptováno. Předkladatel koncepce vypustí 
z komentáře specifického cíle zmínku o podmínění 
Využití potenciálu řeky Labe celoroční splavností 
Labe. 

30. Při přípravě nových úseků cyklostezek spolupracovat 
v případě zásahu do některé z evropsky významných 
lokalit s příslušnými orgány ochrany přírody na 
vymezení vhodné trasy a dílčích řešení. 

Akceptováno. Výběr projektů bude podléhat 
environmentálním kritériím pro výběr projektů, 
uvedeným v kapitole 11 Vyhodnocení SEA, na 
jejichž základě budou následně schvalovány či 
doporučeny k realizaci pouze ty projekty, které 
nebudou mít významný negativní vliv na EVL. 
Konkrétní projekty a aktivity zahrnující výstavbu a 
vytyčování nových tras pro cyklostezky zasahující 
do EVL budou konzultovány s příslušnými orgány 
ochrany přírody. 

 
 
 
Všechny podmínky Stanoviska Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 30. 1. 2020 
č.j. KUUK/020330/2020/ZPZ, dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů, budou při realizaci koncepce „Plán udržitelné 
městské mobility města Děčín“ 
 

p l n ě  r e s p e k t o v á n y 
 

s následující výjimkou: 
 
Podmínka č.: 
 
Znění podmínky: 
 
Omezení respektování podmínky: 
 
Zdůvodnění: 
 
 



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 20. 2. 2020 ZM 20 01 06 01

Název:
Akceptace architektonické studie zástavby pozemku p.č. 118 k.ú. Děčín

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na akceptaci záměru architektonické studie zástavby na pozemku p.č. 
118 k.ú. Děčín a 

schvaluje

akceptaci architektonické studie „Novostavba polyfunkčního domu Děčín, Masarykovo náměstí, p.č. 118“ 
vypracovanou autorem PETR LÉDL ARCHITEKTI, říjen 2019.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 04. 02. 2020 návrh na akceptaci záměru architektonické studie zástavby na 
pozemku p.č. 118 k.ú. Děčín a usnesením č. RM 20 03 37 07 doporučila zastupitelstvu města schválit 
akceptaci architektonické studie „Novostavba polyfunkčního domu Děčín, Masarykovo náměstí, p.č. 118“ 
vypracovanou autorem PETR LÉDL ARCHITEKTI, říjen 2019, tj. variantu č. 1.

Dále RM projednala variantu č. 2, tj. nedoporučit zastupitelstvu města schválit akceptaci architektonické studie 
„Novostavba polyfunkčního domu Děčín, Masarykovo náměstí, p.č. 118“ vypracovanou autorem PETR LÉDL 
ARCHITEKTI, říjen 2019. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučuje schválit akceptaci architektonické studie



Důvodová zpráva:

Důvodová zpráva: 

- usn. č. ZM 18 07 06 21 ze dne 20.9.2018 byl schválen prodej pozemku p.č. 118 k.ú. Děčín pro Office 
House Masaryk Square DC s.r.o., IČO 05697948, Hálkova 269/4, Děčín za cenu 901.600,00 Kč + ostatní 
náklady spojené s převodem + platná sazba DPH

- s podmínkou zatížení části pozemku p.č. 118 k.ú. Děčín věcným břemenem práva chůze a jízdy 
(služebnost cesty) k nemovitostem na pozemcích p.č. 117, p.č. 119 a p.č. 123/3 k.ú. Děčín;

- s podmínkou, že nabytí účinnosti kupní smlouvy je předložení studie zástavby pozemku p. č. 118 v 
k.ú. Děčín ze strany kupujícího ve lhůtě 6 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, přičemž záměr 
uvedený ve studii bude předložen k vyjádření několika subjektům (městský architekt, komise pro 
urbanistiku a další). Prodávající na základě vyjádření těchto subjektů rozhodne, zda je záměr 
kupujícího uvedený ve studii pro prodávajícího akceptovatelný. Jestliže prodávající rozhodne, že 
záměr kupujícího je pro něj akceptovatelný, potvrdí toto kupujícímu písemně, studie zástavby a 
souhlas prodávajícího se stanou přílohami této smlouvy a smlouva nabývá účinnosti. Jestliže 
prodávající rozhodne, že záměr kupujícího pro něj akceptovatelný není, sdělí toto kupujícímu písemně, 
smlouva nenabude účinnosti a jako celek se k tomuto okamžiku smlouva ruší. Náklady na zpracování 
studie zástavby hradí kupující. Kupující nemá právo na úhradu těchto nákladů ze strany prodávajícího 
ani v případě akceptování záměru ze strany prodávajícího ani v případě jeho neakceptování. Kupující 
nemá právo na úhradu těchto nákladů ze strany prodávajícího ani v případě, že bude tato smlouva 
zrušena či jinak odpadne. V případě, že kupující započne na pozemku p. č. 118 v k. ú. Děčín realizovat 
jiný záměr, než který předloží prodávajícímu ve studii zástavby, která bude přílohou kupní smlouvy, má 
prodávající právo od této smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen 
předat prodávajícímu pozemek v původním stavu ke dni podpisu této smlouvy. 
- s podmínkou zřízení předkupního práva dle „Zásad“ ve prospěch statutárního města Děčín, a to na 
dobu 10 let. Předkupní právo bude smluvními stranami dohodnuto jako právo věcné a bude vloženo 
do katastru nemovitostí. 

- dne 30.7.2019 byla uzavřena Kupní smlouva a smlouva o zřízení předkupního práva č. 
2019-0631/OMH s výše uvedenými podmínkami - viz. čl. IV a V citované kupní smlouvy (viz. příloha); 

- kupující předložil architektonickou studii “Novostavba polyfunkčního domu Děčín, Masarykovo 
náměstí, p.č. 118“ k akceptaci prodávajícímu (viz. příloha); 

- OMH postoupil v souladu s čl. IV kupní smlouvy výše uvedenou architektonickou studii k vyjádření 
městskému architektovi; 

- architekt ****** předložil vyjádření k architektonické studii na novostavbu polyfunkčního domu (viz. 
příloha); 

- v případě schválení akceptace předložené architektonické studie bude dále postupováno v souladu s 
čl. IV odst. 2 a 5 Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2019-0631/OMH. 

Pro úplnost OMH uvádí, že architektonická studie byla předložena k vyjádření pouze městskému architektovi, 
jelikož komise pro urbanistiku již není. 

Vyjádření:

Příloha: snimek.pdf Komentář:          



Příloha: architektonicka studie.pdf Komentář:          

Příloha: vyjadreni architekta.pdf Komentář:          

Příloha: kupni smlouva.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 7.2.2020 13:04 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 7.2.2020 14:05 podepsáno

























































MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 20. 2. 2020 ZM 20 01 06 02

Název:
Prodej bytové jednotky - záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej bytové jednotky č. 790/3, v objektu čp. 790 ul. Krokova, 
Děčín I formou dohadovacího řízení a

zveřejňuje

záměr města prodat b.j.č. 790/3 v objektu č.p. 790 ul. Krokova, Děčín I, včetně spoluvlastnického podílu o 
velikosti 741/4368 na společných částech budovy čp. 790 a spoluvlastnického podílu o velikosti 741/4368 z 
celku na zastavěném pozemku p.č. 2674 vše k.ú. Děčín, formou dohadovacího řízení se stanovenou výchozí 
cenou pro dohadovací řízení ve výši 300.000,00 Kč dle znaleckého posudku č. 1073-107/2019 ze dne 
20.11.2019 znalce ****** + ostatní náklady spojené s převodem. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 21. 01. 2020 návrh na prodej bytové jednotky č. 790/3, v objektu čp. 790 ul. 
Krokova, Děčín I formou dohadovacího řízení a usnesením č. RM 20 02 37 27 doporučila zastupitelstvu města 
zveřejnit záměr města prodat b.j.č. 790/3 v objektu č.p. 790 ul. Krokova, Děčín I, včetně spoluvlastnického 
podílu o velikosti 741/4368 na společných částech budovy čp. 790 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
741/4368 z celku na zastavěném pozemku p.č. 2674 vše k.ú. Děčín, formou dohadovacího řízení se 
stanovenou výchozí cenou pro dohadovací řízení ve výši 300.000,00 Kč dle znaleckého posudku č. 
1073-107/2019 ze dne 20.11.2019 znalce ****** + ostatní náklady spojené s převodem. 

Cena: 300 000,00
Návrh postupu: RM doporučuje zveřejnit záměr.



Důvodová zpráva:

Rekapitulace: 

- volná (neobsazená) b.j.č. 790/3 (o velikosti 3+1 - 77,9 m2) je nabízena k prodeji se stanovenou výchozí 
cenou pro dohadovací řízení ve výši 300.000,00 Kč 

- v objektu je 6 bytových jednotek, z toho 5 bytových jednotek již bylo odprodáno z majetku města 

- stanoviska odborů nebyla vyžadována 

Pro úplnost OMH uvádí, že v objektu čp. 790 ul. Krokova, Děčín I je výše uvedená bytová jednotka již 
poslední ve vlastnictví statutárního města Děčín - ostatní bytové jednotky byly odprodány z majetku města 
buď stávajícím nájemcům nebo formou dohadovacího řízení. 
Jelikož se z bytové jednotky nájemce odstěhoval, je pro město finančně nevýhodné tuto bytovou jednotku 
nadále vlastnit (příspěvky do společného fondu oprav, případná nákladná rekonstrukce b.j.). Znalecký 
posudek č. 1073-107/2019 ze dne 20.11.2019 je v příloze naskenován pouze částečně z důvodu obsáhlosti a 
je k nahlédnutí na OMH - odd. nakládání s majetkem města.

Cenu bytové jednotky ve výši 300.000,00 Kč určil znalec s ohledem na stav bytové jednotky, na náklady na 
uvedení bytové jednotky do souladu s požadavky na současný standard bydlení a s ohledem na lokalitu na 
území města. 

V souladu s „Doplňkovými pravidly“ se nabídnutá kupní cena v dohadovacím řízení navýší o případné náklady 
na řešení oprav. 
Zveřejnění záměru města prodat b.j. bude po schválení v ZM uskutečněno standardně a dále i na serveru 
sreality.cz.

Vyjádření:

Příloha: Snimek.pdf Komentář:          

Příloha: ZP.pdf Komentář:          

Příloha: ZM 20 foto a.pdf Komentář:          

Příloha: ZM 20 foto b.pdf Komentář:          

Příloha: ZM 20 foto c.pdf Komentář:          

Příloha: ZM 20 foto d.pdf Komentář:          

Příloha: ZM 20 foto e.pdf Komentář:          



Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 7.2.2020 13:04 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 7.2.2020 14:06 podepsáno



























MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 20. 2. 2020 ZM 20 01 06 03

Název:
Pozemek p.č. 1793 k.ú. Děčín – výkup 

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemku v k.ú. Děčín do majetku města a
schvaluje

výkup pozemku p.č. 1793 o vým. 1393 m2 v k.ú. Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku ČR – 
ÚZSVM, do majetku města, který bude vlastník pozemku realizovat formou výběrového řízení.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 21. 1. 2020 návrh na výkup pozemku v k.ú. Děčín do majetku 
města a usnesením č. RM 20 02 37 25 doporučila zastupitelstvu města schválit výkup pozemku p.č. 1793 o 
vým. 1393 m2 v k.ú. Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku ČR – ÚZSVM, do majetku města, 
který bude vlastník pozemku realizovat formou výběrového řízení. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: Rada města doporučila výkup pozemku



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- v roce 2016 nabídka ÚZSVM na převod pozemku p.č. 1793 (ostatní plocha-ostatní komunikace) k.ú. Děčín 
do majetku města;

- projednáno v RM a ZM a schváleno nabytí pozemku do majetku města a schválena předložená smlouva o 
bezúplatném převodu pozemku;

- následně sdělení ÚZSVM o neudělení doložky od Ministerstva životního prostředí k převodu pozemku a 
zrušení smlouvy;

- dle sdělení ÚZSVM bude pozemek dál nabízen k prodeji formou výběrového řízení.

Vyjádření:
OR – nemá v dané lokalitě žádný záměr.

OSU - odd. územního rozhodování a památkové péče a speciální stavební úřad nemá námitek k výkupu 
pozemku parc. č. 1793 v katastrálním území Děčín (veřejná městská zeleň).
OSU - odd. Úřad územního plánování sděluje, že pozemek p.č. 1793 k.ú. Děčín se dle platné územně 
plánovací dokumentace města Děčín nachází zastavěném území v zóně SM – smíšená městská zóna. S 
odkupem souhlasíme.
Funkční využití zóny SM dle čl. 8 odst. 1 písm. b vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín.
Přípustné: trvalé bydlení v městských i bytových domech, individuální trvalé bydlení, zařízení obchodu, 
veřejného stravování, školství, tělovýchovné areály, vybavenost celoměstského a lokálního charakteru 
(zdravotní a sociální, kulturní, církevní, ubytování), odpovídající komunikační síť (hlavní ulice s charakterem 
městské třídy), MHD, parkovací plochy, zeleň liniová i plošná, nezbytná technická infrastruktura.
Výjimečně přípustné: nerušící provozy drobné výroby a služeb, garáže, čerpací stanice PHM.
Nepřípustné: areály výroby, skladů, dopravních zařízení a rušících výrobních služeb.
Doporučené typy domů: polyfunkční městské domy s odpovídajícím uspořádáním parteru a 50 % trvalým 
bydlením, bytové domy a „vila“ domy se 100 % trvalým bydlením vymezené regulativy, vyplývající z podmínek 
příslušného prostoru či lokality. Prostorové uspořádání: počet podlaží: 3-4, intenzita zastavění pozemku v %: 
50.
Poznámka: pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí pozemek p.č. 1793 
k.ú. Děčín do zastavěného území do plochy BH – bydlení hromadné.

OKD – část pozemku p.č. 1793 k.ú. Děčín by bylo vhodné využít pro rozšíření místní komunikace, vybudování 
parkovacích míst a umístění dětského hřiště. Navrhujeme provést výkup pozemku, oddělit část a nepotřebnou 
část (okolo paneláku) nabídnout vlastníkům panelového domu. Odbor komunikací dopravy doporučuje výkup 
pozemku p.č. 1793 k.ú. Děčín.

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k výkupu p.p.č. 1793 v k.ú. Děčín z majetku ÚZSVM. Z 
hlediska potřeby výkupu předmětného pozemku nejsme kompetentní k posouzení.

OMH – obdržel v roce 2016 nabídku ÚZSVM na převod pozemku p.č. 1793 k.ú. Děčín do majetku města. 
Jedná se o pozemek, který je užíván jako součást veřejné zeleně. Po projednání návrhu na bezúplatný převod 
pozemku v orgánech města a po ukončení schvalovacího procesu ze strany vlastníka pozemku, tento doložil 
ke schválení smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi ČR – ÚZSVM a 
statutárním městem Děčín tak, aby mohlo dojít k ukončení řízení a převedení pozemku p.č. 1793 k.ú. Děčín 
do majetku města. Dle následného sdělení ÚZSVM neudělilo Ministerstvo životního prostředí zákonnou 
doložku z důvodu nenaplnění ustanovení § 22 odst. 3 zák. č. 219/2000 Sb. v důsledku čehož se smlouva o 
bezúplatném převodu nestala platnou a od počátku se ruší. Pozemek bude ze strany vlastníka nabízen k 
prodeji formou výběrového řízení. Dle sdělení ÚZSVM není termín vyhlášení výběrového řízení v současné 
době znám. S ohledem na možnost budoucího využití pozemku OMH doporučuje jeho výkup, v současné 
době je užíván jako součást městské zeleně.

Cena: výběrové řízení



Vlastník: ČR ÚZSVM, Praha 

Vyjádření:

OR OSU OKD OZP OMH                   
A A A A A                   

Vysvětlivky:

Příloha: 1793 uzsvm an.pdf Komentář:          

Příloha: 1793 km.pdf Komentář:          

Příloha: 1793 foto.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 7.2.2020 13:07 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 7.2.2020 14:07 podepsáno













MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 20. 2. 2020 ZM 20 01 06 04

Název:
Prodej části pozemku p. č. 1650 k. ú. Krásný Studenec - záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
nezveřejňuje

záměr města prodat část pozemku p. č. 1650 k. ú. Krásný Studenec.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 21.1.2020 návrh na prodej části pozemku v k. ú. Krásný Studenec a usnesením
č. RM 20 02 37 15 nedoporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1650 k. 
ú. Krásný Studenec.

Dále rada města projednala variantu č. 2, tj. doporučit zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část 
pozemku p. č. 1650 k. ú. Krásný Studenec.

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM nedoporučuje zveřejnit záměr



Důvodová zpráva:

- OMH obdržel žádost o prodej části pozemku p. č. 1650 k. ú. Krásný Studenec, za účelem scelení pozemků 
ve vlastnictví žadatele; 

- pozemek je v katastru nemovitostí veden jako koryto vodního toku a rozděluje pozemky ve vlastnictví 
žadatele; 

- dle sdělení OSU, v rámci realizace záměru výstavby RD na pozemcích st.p.č. 87 a p.č. 172/2, 172/1, 168 
k.ú. Krásný Studenec bylo vydáno kladné závazné stanovisko ze dne 09.10.2019 a není nutný odprodej části 
vodního koryta pozemku p. č. 1650 k. ú. Krásný Studenec. 

Poznámka: 

OR - nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OSU - oddělení územního rozhodování nedoporučuje k prodeji koryto vodního toku na pozemku parc. č. 1650 
v katastrálním území Krásný Studenec. 
OSU – oddělení o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že pozemek p. č. 1650 k. ú. 
Krásný Studenec se dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území ve 
stávající vodní ploše – koryto vodního toku. S prodejem části pozemku p. č. 1650 k. ú. Krásný Studenec 
(vodního koryta) nesouhlasíme. V rámci realizace záměru RD na pozemcích st. p. č. 87 a p. č. 172/2, 172/1, 
168 k. ú. Krásný Studenec bylo vydáno kladné závazné stanovisko ze dne 09.10.2019 a není nutný odprodej 
části vodního koryta pozemku p.č. 1650 k.ú. Krásný Studenec. 

OZP - nesouhlasí z hlediska ŽP s prodejem části pozemku p. č. 1650 v k.ú. Krásný Studenec. Jedná se o 
koryto vodního toku, tudíž nesmí být, jakkoliv zamezováno průtoku v korytu vodního toku (oplocování 
pozemku, osazování vegetací, umisťování staveb apod.) a zároveň musí být na předmětný pozemek 
umožněn přístup za účelem zajištění údržby koryta vodního toku. 

OKD - Na pozemku p. č. 1650 k. ú. Krásný Studenec se nachází vodní tok. Tento tok je ve správě Povodí 
Ohře. Dle zákona č. 254/2001, o vodách nejsou povrchové a podzemní vody předmětem vlastnictví a nejsou 
součástí ani příslušenstvím pozemku, na němž se vyskytují. Práva k těmto vodám upravuje tento zákon. Je 
zakázáno měnit směr, podélný sklon a příčný profil koryta vodního toku, poškozovat břehy, těžit z koryt 
vodních toků zeminu, písek nebo nerosty a ukládat do vodních toků předměty, kterými by mohlo dojít k 
ohrožení plynulosti odtoku vod, zdraví nebo bezpečnosti, jakož i ukládat takové předměty na místech, z nichž 
by mohly být splaveny do vod. Navrhujeme nabídnout pozemek k odkoupení nejprve správci vodního toku – 
Povodí Ohře. Odbor komunikací a dopravy nemá námitek k prodeji části pozemku p. č. 1650 k. ú. Krásný 
Studenec. 

OMH - na základě stanovisek OSU a OZP nedoporučujeme prodej části pozemku. 

Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“ 
II. pásmo - 1000,00 Kč/m2 x koef. 0,9 (ostatní pozemky) tj. 900,00 Kč/m2 + ostatní náklady 

Účel dle žádosti: scelení pozemků 

Žadatel: ****** 

Závazky a pohledávky vůči městu: 0



Vyjádření:

OR OSU OZP OKD OMH                   
A N N A/N N                   

Vysvětlivky:

Příloha: KM 1650-113 zákres.pdf Komentář:          

Příloha: ANO Zadost 1650-113.pdf Komentář:          

Příloha: Foto 1650 113.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 7.2.2020 13:07 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 7.2.2020 14:08 podepsáno















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 20. 2. 2020 ZM 20 01 06 05

Název:
Pozemky k.ú. Bynov – schválení smlouvy pro bezúplatný převod

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smlouvy pro převod pozemků v k.ú. Bynov a
schvaluje

uzavření smlouvy č. 75/U/VOB/2019 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem mezi ČR 
– ÚZSVM a statutárním městem Děčín pro bezúplatný převod pozemků p.č. 729/7 o vým. 40 m2, p.č. 729/8 o 
vým. 370 m2, p.č. 729/25 o vým. 20 m2, p.č. 729/26 o vým. 188 m2, p.č. 729/29 o vým. 35 m2 a p.č. 729/30 o 
vým. 17 m2 v k.ú. Bynov, se všemi součástmi a příslušenstvím, do majetku města
s podmínkou zřízení věcného práva ve prospěch převodce jako oprávněného k převáděnému majetku 
spočívající v závazku nabyvatele jako povinného nezcizit převáděný majetek a nezatížit jej zástavním právem, 
a to po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva pro nabyvatele dle smlouvy č. 
75/U/VOB/2019 do katastru nemovitostí, tato povinnost nabyvatele jako povinného se zřizuje jako věcné 
právo a bude vloženo do katastru nemovitostí. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 21. 1. 2020 návrh na uzavření smlouvy pro převod pozemků v 
k.ú. Bynov a usnesením č. RM 20 02 37 26 doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy č. 
75/U/VOB/2019 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem mezi ČR – ÚZSVM a 
statutárním městem Děčín pro bezúplatný převod pozemků p.č. 729/7 o vým. 40 m2, p.č. 729/8 o vým. 370 
m2, p.č. 729/25 o vým. 20 m2, p.č. 729/26 o vým. 188 m2, p.č. 729/29 o vým. 35 m2 a p.č. 729/30 o vým. 17 
m2 v k.ú. Bynov, se všemi součástmi a příslušenstvím, do majetku města
s podmínkou zřízení věcného práva ve prospěch převodce jako oprávněného k převáděnému majetku 
spočívající v závazku nabyvatele jako povinného nezcizit převáděný majetek a nezatížit jej zástavním právem, 
a to po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva pro nabyvatele dle smlouvy č. 
75/U/VOB/2019 do katastru nemovitostí, tato povinnost nabyvatele jako povinného se zřizuje jako věcné právo 
a bude vloženo do katastru nemovitostí. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: Rada města doporučila schválit uzavření smlouvy



Důvodová zpráva:
OR – předmětné pozemky jsou součástí Územní studie veřejného prostranství Děčín – Bynov. To znamená, 
že uvažujeme s jejich využitím v rámci postupné obnovy sídliště. Pro další jednání v této věci bude pro město 
jednodušší realizovat obnovu pozemků, které jsou v jeho vlastnictví. Z těchto důvodů tedy nemáme 
připomínek k nabídce bezúplatného převodu uvedených pozemků.

OSU – odd. územního rozhodování, památkové péče a speciální stavební úřad nemá námitek k převodu 
pozemků p.č. 729/7, 729/8, 729/25, 729/26, 729/29, 729/30 v katastrálním území Bynov do vlastnictví města 
Děčín.
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že pozemky p.č. 729/7, 729/8, 729/25, 729/26, 729/29, 729/30 
k.ú. Bynov se dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a jsou 
součástí zóny SM – smíšená městská zóna. S převodem souhlasíme.
Funkční využití zóny SM dle čl. 8 odst. 1 písm. b vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín.
Přípustné: trvalé bydlení v městských i bytových domech, individuální trvalé bydlení, zařízení obchodu, 
veřejného stravování, školství, tělovýchovné areály, vybavenost celoměstského a lokálního charakteru 
(zdravotní a sociální, kulturní, církevní, ubytování), odpovídající komunikační síť (hlavní ulice s charakterem 
městské třídy), MHD, parkovací plochy, zeleň liniová i plošná, nezbytná technická infrastruktura.
Výjimečně přípustné: nerušící provozy drobné výroby a služeb, garáže, čerpací stanice PHM.
Nepřípustné: areály výroby, skladů, dopravních zařízení a rušících výrobních služeb.
Doporučené typy domů: polyfunkční městské domy s odpovídajícím uspořádáním parteru a 50 % trvalým 
bydlením, bytové domy a „vila“ domy se 100 % trvalým bydlením vymezené regulativy, vyplývající z podmínek 
příslušného prostoru či lokality. Prostorové uspořádání: počet podlaží: 3-4, intenzita zastavění pozemku v %: 
50.
Poznámka: pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí pozemky p.č. 729/7, 
729/8, 729/25, 729/26, 729/29, 729/30 k.ú. Bynov do plochy BH – bydlení hromadné.

OKD – doporučuje převod pozemku p.č. 729/7, p.č. 729/8, p.č. 729/25, p.č. 729/26, 729/29 a p.č. 729/30 k.ú. 
Bynov.

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k bezúplatnému převodu p.p.č. 729/7, 729/8, 729/25, 
729/26, 729/29 a 729/30 v k.ú. Bynov z majetku ÚZSVM do majetku statutárního města Děčín.

OMH – eviduje nabídku ÚZSVM na bezúplatný převod pozemků, které tvoří veřejnou zeleň a zázemí k 
bytovým domům na sídlišti v k.ú. Bynov. Nabízené pozemky navazují na pozemky v majetku města a jejich 
převodem tak dojde ke scelení území. Místním šetřením bylo zjištěno, že se zde nachází herní prvky a dětské 
pískoviště. Po projednání návrhu na bezúplatný převod pozemků v orgánech města (usn. č. ZM 19 05 06 09 
ze dne 30. 5. 2019) a po ukončení schvalovacího procesu ze strany vlastníka pozemku, tento doložil ke 
schválení smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi ČR – ÚZSVM a 
statutárním městem Děčín s podmínkou zřízení věcného práva tak, aby mohlo dojít k ukončení řízení a 
převedení pozemků do majetku města.

Jedná se o nabytí pozemků v k.ú. Bynov 
- p.č. 729/7 o vým. 40 m2 – ost. plocha-zeleň
- p.č. 729/8 o vým. 370 m2 – ost. plocha-jiná plocha
- p.č. 729/25 o vým. 20 m2 – ost. plocha-manipulační plocha
- p.č. 729/26 o vým. 188 m2 – ost. plocha-jiná plocha
- p.č. 729/29 o vým. 35 m2 – ost. plocha-zeleň
- p.č. 729/30 o vým. 17 m2 – ost. plocha-jiná plocha

Cena: bezúplatný převod

Účel: veřejná zeleň

Vlastník pozemků: ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 



Vyjádření:

OR OSU OKD OZP OMH                   
A A A A A                   

Vysvětlivky:

Příloha: 729 by uzsvm sml an.pdf Komentář:          

Příloha: 729 by km.pdf Komentář:          

Příloha: 729a byn foto.pdf Komentář:          

Příloha: 729b byn foto.pdf Komentář:          

Příloha: 729c byn foto.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 7.2.2020 13:09 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 7.2.2020 14:11 podepsáno























MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 20. 2. 2020 ZM 20 01 06 06

Název:
Prodej části pozemku p.č. 686 k.ú. Křešice u Děčína – záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Křešice u Děčína a
zveřejňuje

záměr města prodat část pozemku p.č. 686 o vým. dle GP, který bude vyhotoven (cca 40 m2), v k.ú. Křešice u 
Děčína. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 21. 1. 2020 návrh na prodej části pozemku v k.ú. Křešice u 
Děčína a usnesením č. RM 20 02 37 14 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část 
pozemku p.č. 686 o vým. dle GP, který bude vyhotoven (cca 40 m2), v k.ú. Křešice u Děčína, tj. variantu č. 1.
Dále rada města projedala variantu č. 2, tj. doporučit zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část 
pozemku p.č. 687 o vým. dle GP, který bude vyhotoven (cca 40 m2), v k.ú. Křešice u Děčína. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: Rada města doporučila zveřejnit záměr města



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
- žádost spol. ČEZ Distribuce, a.s. Děčín o prodej části pozemku p.č. 687, případně části pozemku p.p.č. 686 
o vým. cca 40 m2 v k.ú. Křešice u Děčína na stavbu distribuční trafostanice;

- z důvodu zvýšení spolehlivosti dodávek el. energie bude provedena demontáž stávající stožárové 
trafostanice s nadzemním vedením a tato bude nahrazena novou TS se zemním kabelovým vedením;

- pozemky p.č. 686 a p.č. 687 jsou v evidenci katastru nemovitostí vedeny jako „zahrada“ a takto jsou i 
užívány;

- navazující pozemek p.č. 688 je v evidenci katastru nemovitostí veden jako „ostatní plocha-komunikace“ a 
tvoří pomocný silniční pozemek;

- v RM projednáno 5. 11. 2019, bylo odloženo, usnesení nebylo přijato;

- s žadatelem bylo projednáno jiné vhodnější umístění TS.

Vyjádření:
OR – nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.

OSU – odd. územního rozhodování, památkové péče a speciální stavební úřad nemá námitek k prodeji části 
pozemku p.č. 687 nebo části pozemku p.č. 686 v k.ú. Křešice u Děčína pro stavbu trafostanice.
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že pozemky p.č. 686 a p.č. 687 k.ú. Křešice u Děčína se dle 
platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území v zóně BM – RD 
městského typu. S prodejem souhlasíme.
Funkční využití zóny BM dle čl. 8 odst. 1 písm. c vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín.
Přípustné: trvalé bydlení v rodinných domech, rodinné domy izolované, dvojdomy a řadové rodinné domy s 
obytnými zahradami, garáže, lokální zařízení škol, maloobchodu, stravování a tělovýchovy, nezbytné 
přístupové komunikace s MHD, plochy dopravy v klidu, zeleň plošná, strukturní i liniová, zahrádkářské osady, 
nezbytné technické vybavení.
Výjimečně přípustné: nerušící služby a „malé podnikání“.
Nepřípustné: trvalé bydlení ve vícepodlažních bytových domech, výrobní podnikatelské aktivity, sklady a 
zařízení dopravy, rušící výrobní a opravárenské služby a aktivity, objekty pro chov hospodářského zvířectva. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: do 2 + podkroví. Intenzita zastavění pozemku v %: 25.
Poznámka: pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí pozemky p.č. 687 a 
686 k.ú. Křešice u Děčína do zastavěného území do plochy SM – plocha smíšená obytná městská.

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji části pozemku p.č. 687 a části p.p.č. 686 v k.ú. 
Křešice u Děčína za účelem umístění nové distribuční trafostanice.

OMH – eviduje žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o prodej části pozemku p.č. 686 (varianta č. 1) a 
žádost o prodej části pozemku p.č. 687 (varianta č. 2) v k.ú. Křešice u Děčína, přičemž žadatelem je 
preferován prodej časti pozemku p.č. 687. Pozemky jsou užívány na základě uzavřených nájemních smluv 
jako zahrady. V případě zveřejnění záměru města část pozemku prodat, bude stávající nájemce informován a 
následně po vyhotovení geometrického plánu bude nájemní smlouva upravena. Vyhotovení geometrického 
plánu bude konzultováno s OMH.
Nové skutečnosti
RM žádost spol. ČEZ Distribuce, a.s. Děčín projednala na svém zasedání dne 5.11. 2019 (návrh na usn. č. 
RM 19 19 37 18V) a své rozhodnutí odložila, usnesení nebylo přijato. OMH na základě uloženého úkolu 
projednal dne 29. 11. 2019 s žadatelem nové vhodnější umístění TS, a to na hranici pozemků p.č. 686 a 685 
k.ú. Křešice u Děčína. Žadatel s tímto umístěním souhlasí. GP bude, v případě zveřejnění záměru města část 
pozemku prodat, vyhotoven ve spolupráci s OMH.

Jedná se o prodej části pozemku p.č. 686 případně části pozemku p.č. 687 o vým. cca 40 m2 v k.ú. Křešice u 
Děčína - 
- p.p.č. 686 o vým. 280 m2



- p.p.č. 687 o vým. 378 m2

Cena pozemku dle „Zásad“:
II. pásmo 1000,00 Kč/m2 (podnikání – koef. 0,8) 800,00 Kč/m2 – tj. cca 32.000,00 Kč

Nájemní smlouva: 2x – zahrada

Účel dle žádosti: stavba trafostanice

Žadatel: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV

Závazky a pohledávky vůči městu: 0 

Vyjádření:

OR OSU OZP OMH                            
A A A A                            

Vysvětlivky:

Příloha: 686 cez zadost an.pdf Komentář:          

Příloha: 687 cez zadost an.pdf Komentář:          

Příloha: 686 687 ts -zapis an.pdf Komentář:          

Příloha: 686 687 ts km.pdf Komentář:          

Příloha: 686 687 kres foto.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 7.2.2020 13:09 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 7.2.2020 14:12 podepsáno



STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN 
MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN 85
Došlo: 04.09.2019 v 14:16:31 

MDC/95196/2019
Odbor

Č.j.:
Č.dop.:
Lislů: 2 Příloh: 1
Druh: písemné

Z|)i;iC
Jméno a adresa žadatele(ů), datum narozeni:

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

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

MDC49322884

.JíQ5.C>%.a
v případě, že záměrem je koupě nemovitostí do tzv. společného jmění manželů - nutno uvést oba z manželů

Číslo telefonu:. ............................

E-mail: 

Statutární město Děčín 
pod adresou:
Magistrát města Děčín
Odbor místního hospodářství-oddělení nakládání s majetkem města 
Mírové náměstí 1175/5 
405 38 Děčín IV

1-0{'=Í
V Děčíně dne

Žádost o prodej nemovitostí (pozemků)

pare. číslo (v případě části pozemku uvést přibližnou výměru)....
č,, Q... .... ............. fítO.. . C.pI P.O p. Vř..

.......................................................
L>V katastrálním území 

Zdůvodnění k jakému účelu bude pozemek sloužit:
WiBorp ^
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ve .

Prohlašuji:
- že v případě odstoupení od koupi nemovitosti se zavazuji, že uhradím paušální částku ve výši 

3000,- Kč Jako náhradu za výdaje spojené s projednáváním prodeje předmětné nemovitosti;
- že Jsem se před podáním žádosti o prodej pozemku seznámil(a) se zásadami nazvanými „Postup 

a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví Statutárního města Děčin“ a 
podmínky v těchto zásadách uvedené přijímám.

- že nemám vůči Statutárnímu městu Děčín žádné neuhrazené závazky plynoucí ze samosprávy ani 
nedoplatky na pokutách a místních poplatcích.

- že souhlasím s prověřením této skutečnosti v Jednotlivých databázích města, a zprošťuji pověřené



pracovníky mlčenlivostí podle § 52 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 
předpisů, ve věci projednání mé záležitosti v orgánech města.

Poučení:

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem řádného projednání a rozhodnutí věci 
v příslušných orgánech města, tj. v radě města, zastupitelstvu města a finančním výboru a případném 
uzavření smlouvy. Doba zpracování osobních údajů nepřekročí 15 let.

>\JlCJ£' i S

Podpis žadatele(ů):

Přílohy:
snímek katastrální mapy se zákresem pozemku, příp. jeho části 
výpis z obchodního rejstříku - pokud žadatelem Je právnická osoba,ko
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STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN 
MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN 85

Došlo: 04.09.2019 v 14:12:36 
MDC/95194/2019

Odbor

Č.j.:
Č.dop.:
Listů: 2
Druh: písemné

Zpnic.

Jméno a adresa žadatele(ů), datum narození:

............................, opt>. S€pei2_

.....................................v případě, že záměrem je koupě nemovitostí do tzv. společného jmění manželů - nutno uvést oba z manželů

Příloh: I

MDC49322869

Číslo telefonu: ...........................

Statutární město Děčín 
pod adresou;
Magistrát města Děčín
Odbor místního hospodářství-oddělení nakládání s majetkem města 
Mírové náměstí 1175/5 
405 38 Děčín IV

2.019
V Děčíně dne

Žádost o prodej nemovitosti (pozemků!

pare. číslo (v případě části pozemku uvést přibližnou výměru)
..........

............... ................................................
v katastrálním území 

Zdůvodnění k jakému účelu bude pozemek sloužit:
VAfiVfiioTť) A

V Scx.»V»t.5C0 s ^k>c€^C\ U:A‘í>ELrZACe IfiĚSTSUt

viC puToe V/9Bu.Dou^T Klovou
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Prohlašuji:
- že v případě odstoupení od koupi nemovitosti se zavazuji, že uhradím paušální částku ve výši 

3000,- Kč Jako náhradu za výdaje spojené s projednáváním prodeje předmětné nemovitosti;
- že Jsem se před podáním žádosti o prodej pozemku seznámil(a) se zásadami nazvanými „Postup 

a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví Statutárního města Děčín" a 
podmínky v těchto zásadách uvedené přijímám.

- že nemám vůči Statutárnímu městu Děčín žádné neuhrazené závazky plynoucí ze samosprávy ani 
nedoplatky na pokutách a místních poplatcích.

- že souhlasím s prověřením této skutečnosti v Jednotlivých databázích měsfá, a zprošťuji pověřené



pracovníky mlčenlivosti podle § 52 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 
předpisů, ve věci projednání mé záležitosti v orgánech města.

Poučení:

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem řádného projednání a rozhodnutí věci 
v příslušných orgánech města, tj. v radě města, zastupitelstvu města a finančním výboru a případném 
uzavření smlouvy. Doba zpracování osobních údajů nepřekročí 15 let.

Podpis žadatele(ů):

Přílohy: 
snímek katastrální mapy se zákresem pozemku, příp. jeho částí 
výpis z obchodního rejstříku - pokud žadatelem Je právnická osoa
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MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 20. 2. 2020 ZM 20 01 06 07

Název:
Prodej části pozemku p.č. 3442 k.ú. Podmokly – záměr N

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a 
nezveřejňuje

záměr města prodat část pozemku p.č. 3442 v k.ú. Podmokly.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 21. 1. 2020 návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a 
usnesením č. RM 20 02 37 16 nedoporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku 
p.č. 3442 v k.ú. Podmokly, tj. varianta č. 1.
Dále rada města projednala variantu č. 2, tj. zveřejnit záměr města prodat část pozemku p.č. 3442 o vým. dle 
GP, který bude vyhotoven, v k.ú. Podmokly. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: Rada města nedoporučila zveřejnt záměr města



Důvodová zpráva:
Vyjádření:
OR – nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.

OSU – odd. územního rozhodování, památkové péče a speciální stavební úřad nedoporučuje k prodeji část 
pozemku parc. č. 3442 v katastrálním území Podmokly z důvodu zamezení přístupu na pozemek jiného 
vlastníka.
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že pozemek p.č. 3442 k.ú. Podmokly se dle platné územně 
plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území v zóně SM-smíšená městská zóna. S 
prodejem části pozemku nesouhlasíme z důvodu zamezení přístupu na pozemek jiného vlastníka.
Funkční využití zóny SM dle čl. 8 odst. 1 písm. b vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín.
Přípustné: trvalé bydlení v městských i bytových domech, individuální trvalé bydlení, zařízení obchodu, 
veřejného stravování, školství, tělovýchovné areály, vybavenost celoměstského a lokálního charakteru 
(zdravotní a sociální, kulturní, církevní, ubytování), odpovídající komunikační síť (hlavní ulice s charakterem 
městské třídy), MHD, parkovací plochy, zeleň liniová i plošná, nezbytná technická infrastruktura.
Výjimečně přípustné: nerušící provozy drobné výroby a služeb, garáže, čerpací stanice PHM.
Nepřípustné: areály výroby, skladů, dopravních zařízení a rušících výrobních služeb.
Doporučené typy domů: polyfunkční městské domy s odpovídajícím uspořádáním parteru a 50 % trvalým 
bydlením, bytové domy a „vila“ domy se 100 % trvalým bydlením vymezené regulativy, vyplývající z podmínek 
příslušného prostoru či lokality. Prostorové uspořádání: počet podlaží: 3-4, intenzita zastavění pozemku v %: 
50.
Poznámka: pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí pozemek p.č. 3442 
k.ú. Podmokly do zastavěného území do plochy DS-plocha pro silniční dopravu.

OSC – jako příslušný silniční správní úřad nemá námitek k prodeji části p.p.č. 3442 k.ú. Podmokly za 
předpokladu, že se jedná o přístup výhradně k RD č.p. 557/13 ul. Krásnostudenecká, Děčín VI, a není 
nezbytným přístupem pro okolní pozemkové parcely.

OKD – pozemek p.č. 3442 k.ú. Podmokly je v Územním plánu města vymezen pro stavbu komunikace, 
nemáme námitek k prodeji části pozemku p.č. 3442 k.ú. Podmokly za účelem komunikace.

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji části p.p.č. 3442 o výměře 310 m2 v k.ú. 
Podmokly za účelem zajištění přístupu k nemovitosti na st.p.č. 3443 v k.ú. Podmokly.

OMH – eviduje žádost o prodej části pozemku p.č. 3442 o vým. cca 310 m2 v k.ú. Podmokly, pozemek je v 
katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha-ostatní komunikace. Jedná se o úsek účelové komunikace, 
který je na základě uzavřené nájemní smlouvy využíván pro přístup k rodinnému domu ve vlastnictví žadatelů. 
Komunikace je uzavřena vraty, která zde byla umístěna již původními vlastníky domu. Navazující pozemek 
p.č. 3432/4 má zajištěn přístup formou věcného břemene práva chůze a jízdy přes pozemky p.č. 3434/4 a p.č. 
3437/6 ve vlastnictví DPmD (parkoviště). Místním šetřením bylo zjištěno, že tento přístup lze využít jen 
omezeně, a to s ohledem na výškové uspořádání pozemku p.č. 3432/4. Rovněž pro případné napojení 
pozemku p.č. 3432/4 na inženýrské sítě lze využít pouze pozemek p.č. 3442 k.ú. Podmokly.
OMH je evidována žádost vlastníka pozemku p.č. 3432/4 o zatížení pozemku p.č. 3442 věcným břemenem – 
služebnost cesty – pro zajištění přístupu k jeho nemovitosti.
Dle „Zásad“ nebudou prodány pozemky s využitím pozemku jako ostatní plocha – ostatní komunikace, pouze 
výjimečně v případě, že takto označený pozemek zjevně neslouží obecnímu zájmu. Z tohoto důvodu OMH 
prodej pozemku nedoporučuje. Žádost o zřízení věcného břemene je řešena samostatně.

Jedná se o prodej části pozemku p.č. 3442 o vým. cca 310 m2 v k.ú. Podmokly.

Cena pozemku dle „Zásad“: II. cenové pásmo – pod účelovou komunikací - 300,00 Kč/m2-cca 93.000,00 Kč

Nájemní smlouva: 1x žadatelé – přístup a zahrada k RD

Účel dle žádosti: přístup k RD

Žadatelé: ******



Závazky a pohledávky vůči městu: 0 

Vyjádření:

OR OSU OSC OKD OZP OMH          
A N N A A N          

Vysvětlivky:

Příloha: 3442 zad an.pdf Komentář:          

Příloha: 3442 km.pdf Komentář:          

Příloha: 3442 a foto.pdf Komentář:          

Příloha: 3442 b foto.pdf Komentář:          

Příloha: 3442 c foto.pdf Komentář:          

Příloha: 3442 d foto.pdf Komentář:          

Příloha: 3442 e foto.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 7.2.2020 13:10 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 7.2.2020 14:13 podepsáno



















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 20. 2. 2020 ZM 20 01 06 08

Název:
Prodej pozemku p.č. 110 k.ú. Nebočady – záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Nebočady a 
zveřejňuje

záměr města prodat pozemek p.č. 110 o vým. 419 m2 v k.ú. Nebočady.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 4. 2. 2020 návrh na prodej pozemku v k.ú. Nebočady a 
usnesením č. RM 20 03 37 08 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p.č. 110 
o vým. 419 m2 v k.ú. Nebočady. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: Rada města doporučila zveřejnit záměr města



Důvodová zpráva:
Vyjádření:

OR – nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.

OSU – odd. územního rozhodování, památkové péče a speciální stavební úřad nemá námitek k prodeji 
pozemku parc. č. 110 v katastrálním území Nebočady o výměře 419 m² na zahradu.
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že pozemek p.č. 110 k.ú. Nebočady se dle platné územně 
plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území v zóně BV-smíšená zóna s RD 
venkovského typu. Upozorňujeme, že přes výše zmíněný pozemek vymezuje územně plánovací dokumentace 
kraje, Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje (dále je ZÚR ÚK), koridor technické infrastruktury – vedení 
VVN 110 kV TR Želenice - (TR Babylon). Územní plán města Děčín tento koridor dále zpřesňuje, avšak je i 
nadále veden přes výše zmíněný pozemek. ZÚR ÚK dále vymezují přes SZ část pozemku koridor dopravní 
infrastruktury – Labská cyklostezka, trasa č. 2.
S prodejem souhlasíme za předpokladu využití pozemku na zahradu.
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 (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.110 k.ú. 
Nebočady do zastavěného území do plochy BI-bydlení individuální v rodinných domech-městské, a i nadále 
respektuje koridor VVN vymezený v platném Územním plánu města Děčín.

OZP – nemá z hlediska ŽP námitek k prodeji pozemku p.č. 110 v k.ú. Nebočady za účelem užívání zahrady a 
narovnání stávajícího stavu.

OMH – eviduje žádost o prodej pozemku p.č. 110 k.ú. Nebočady. Místním šetřením bylo zjištěno, že pozemek 
je pod společným oplocením s domem ve vlastnictví žadatelky a jako zahrada k domu byl užíván a udržován 
již jejími rodiči.

Jedná se o prodej pozemku p.č. 110 o vým. 419 m2 k.ú. Nebočady.

Cena pozemku: dle „Zásad“ - III. pásmo
200,00 Kč/m2 – ostatní samostatně prodávané pozemky-zahrada, celkem 83.800,00 Kč

Za užívání pozemku bez právního důvodu bude účtován poplatek ve výši nájemného za tři roky zpětně, tj. ve 
výši 10,00 Kč/m2/rok-celkem 12.570,00 Kč.

Nájemní smlouva: 0

Účel dle žádosti: zahrada

Žadatel: ******

Závazky a pohledávky vůči městu: 0 



Vyjádření:

OR OSU OZP OMH                            
A A A A                            

Vysvětlivky:

Příloha: 110 zad an.pdf Komentář:          

Příloha: 110 km.pdf Komentář:          

Příloha: 110 foto.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 7.2.2020 13:10 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 7.2.2020 14:15 podepsáno











MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 20. 2. 2020 ZM 20 01 06 09

Název:
Prodej pozemku p.č. 672 k.ú. Křešice u Děčína – záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Křešice u Děčína a 
zveřejňuje

záměr města prodat pozemek p.č. 672 o vým. 340 m2 v k.ú. Křešice u Děčína.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 4. 2. 2020 návrh na prodej pozemku v k.ú. Křešice u Děčína a 
usnesením č. RM 20 03 37 09 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p.č. 
672 o vým. 340 m2 v k.ú. Křešice u Děčína. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: Rada města doporučila zveřejnit záměr



Důvodová zpráva:
Vyjádření:

OR – nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.

OSU – odd. územního rozhodování, památkové péče a speciální stavební úřad nemá k prodeji pozemku parc. 
č. 672 v katastrálním území Křešice u Děčína o výměře 340 m² na zahradu.
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že pozemek p.č. 672 k.ú. se dle platné územně plánovací 
dokumentace města Děčín nachází v nezastavěném území v zóně ZPF – zóna zemědělských kultur. 
Nadřazená územně plánovací dokumentace kraje, Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje (dále jen ZÚR 
ÚK), vymezuje přes část výše zmíněného pozemku koridor dopravní infrastruktury-Labská cyklostezka; trasa 
č. 2. V návrhu 2. aktualizace ZÚR ÚK se již tento koridor ruší. 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.
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. 672 k.ú. 
Křešice u Děčína do zastavěného území do plochy Z129 BI-bydlení individuální v rodinných domech-městské. 

OZP – nemá z hlediska ŽP námitek k prodeji pozemku p.č. 672 v k.ú. Křešice u Děčína za účelem užívání 
zahrady.

OMH – eviduje žádost o prodej pozemku p.č. 672 k.ú. Křešice u Děčína na zahradu. Pozemek je pod 
společným oplocením se zahradou a domem ve vlastnictví rodičů žadatelů, neboť pozemek byl jako zahrada v 
minulosti užíván (jiný nájemce) a oplocení zde zůstalo po ukončení smlouvy zachováno. V současné době je 
pozemek prakticky bez možnosti přístupu, navazující komunikace - ul. Neumannova (p.p.č. 674) končí cca v 
polovině své mapované trasy. Zbývající část je nezpevněná travnatá plocha, která není zařazená v pasportu 
místních komunikací a je pronajímána jako součást jiných 2 zahrad.

Jedná se o prodej pozemku p.č. 267 o vým. 340 m2 k.ú. Křešice u Děčína.

Cena pozemku dle „Zásad“:
II. cenové pásmo 1.000,00 Kč/m2 (koef 0,3 zahrada) 300,00 Kč/m2 – celkem 102.000,00 Kč + ost. náklady 

Za užívání pozemku bez právního důvodu bude účtován poplatek ve výši nájemného za tři roky zpětně, tj. ve 
výši 10,00 Kč/m2/rok-celkem 10.200,00 Kč.

Nájemní smlouva: 0

Účel dle žádosti: zahrada

Žadatel: ******

Závazky a pohledávky vůči městu: 0 



Vyjádření:

OR OSU OZP OMH                            
A A A A                            

Vysvětlivky:

Příloha: 672 zad an.pdf Komentář:          

Příloha: 672 km.pdf Komentář:          

Příloha: 672 foto a.pdf Komentář:          

Příloha: 672_674 foto b.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 7.2.2020 13:11 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 7.2.2020 14:17 podepsáno















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 20. 2. 2020 ZM 20 01 06 10

Název:
Prodej pozemku p.č. 2341/2 k.ú. Děčín – záměr N

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a 
nezveřejňuje

záměr města prodat pozemek p.č. 2341/2 o vým. 27 m2 v k.ú. Děčín.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 4. 2. 2020 návrh na pronájem a prodej pozemku v k.ú. Děčín a 
usnesením č. RM 20 03 37 26 nezveřejnila záměr města pronajmout pozemek p.č.2341/2 o vým. 27 m2 v k.ú. 
Děčín a nedoporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p.č. 2341/2 o vým. 27 m2 v 
k.ú. Děčín, tj. varianta č. 1.
Dále rada města projednala
variantu č. 2, tj. zveřejnit záměr města pronajmout pozemek p.č.2341/2 o vým. 27 m2 v k.ú. Děčín a 
nedoporučit zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p.č. 2341/2 o vým. 27 m2 v k.ú. 
Děčín a dále
variantu č. 3, tj. a nezveřejnit záměr města pronajmout pozemek p.č.2341/2 o vým. 27 m2 v k.ú. Děčín a 
doporučit zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p.č. 2341/2 o vým. 27 m2 v k.ú. Děčín. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: Rada města nedoporučila zveřejnit záměr prodeje



Důvodová zpráva:
Vyjádření: 

OR – pronájem nebo prodej pozemku p.č. 2341/2 k.ú. Děčín OR v tuto chvíli nedoporučuje. Rada města bude 
dne 07.01.2019 projednávat materiál ohledně schválení záměru celkové rekultivace vnitrobloku v ulici 
Zámecká. Pokud bude tento materiál schválen, považujeme za vhodné s odkupem či pronájmem pozemku 
počkat, dokud nebude zpracována projektová dokumentace a nebudeme si jisti, že pozemek město k 
rekultivaci nepotřebuje. Navíc předmětným pozemkem dle technické mapy vede veřejné osvětlení, kdy je 
pravděpodobná jeho rekonstrukce v souvislosti s celkovou rekultivací vnitrobloku.

Rada města projednala na svém zasedání dne 7. 1. 2020 problematiku rekultivace vnitrobloku v ulici Zámecká 
a usn. č RM 20 01 36 06 schválila přípravu a realizaci kompletní rekonstrukce vnitrobloku a k ní přilehlé ulice 
Zámecká, přičemž záměry vzniklé z participativních rozpočtů Tvoříme Děčín 2018 (Kultivace vnitrobloku v ul. 
Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků, Basketbalové koše pro Děčín) a Tvoříme Děčín 2019 
(Pohádkové dětské hřiště) budou součástí této rekonstrukce včetně finančních prostředků k nim v rámci 
participativního rozpočtu přidělených.

OSU – odd. územního rozhodování, památkové péče a speciální stavební úřad nemá námitek k pronájmu či 
prodeji pozemku parc. č. 2341/2 v katastrálním území Děčín jako zázemí k pozemku parc. č. 2341/1 v 
katastrálním území Děčín.
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že pozemek p.č. 2341/2 k.ú. Děčín se dle platné územně 
plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území v zóně D-plochy a areály dopravy. 
Nadřazená územně plánovací dokumentace kraje, Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje (dále jen ZÚR 
ÚK), vymezují přes výše zmíněný pozemek koridor dopravní infrastruktury-VD1-zlepšení plavebních 
podmínek. Platný Územní plán města Děčín tento koridor dále zpřesňuje, a to na šíři koryta řeky Labe. ZÚR 
ÚK dále přes část pozemku vymezují koridor dopravní infrastruktury-C1-Labská cyklostezka; trasa č. 2. 
Upozorňujeme, že tento koridor je připravovanou aktualizací ZÚR ÚK rušen. S prodejem či pronájmem 
souhlasíme.
Funkční využití zóny D dle čl. 8 odst. 1 písm. j vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín.
Přípustné: dopravní skelet města tvořený stávajícími i navrženými silnicemi, komunikacemi a trasami všech 
kategorií, veřejný osobní a nákladní doprava, MHD, účelové stavby a provozní objekty, přístavby, nádraží, 
služby pro motoristy, parkovací a odstavná stání povrchová a podpovrchová, garážové dvory individuální i 
hromadné, terminál hromadné dopravy.
Výjimečně přípustné: podnikatelská činnost, veřejné WC, bydlení s podmínkou zachování dominantní funkce 
zóny a za podmínky splnění hygienických limitů. Možnost výjimečně přípustného bydlení se nevztahuje na 
lokalitu Podmokly, zahrnující areály podél ulice Dělnická dle schématu ve Výkresu základního členění území. 
Nepřípustné: všechny ostatní provozy a činnosti neodpovídající svým provozem a charakterem přípustné 
činnosti.
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1-2 (pro HG až 3), intenzita zastavění v %: 90 (zohlednit speciální 
charakter).
Poznámka: pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí pozemek p.č. 2341/2 
k.ú. Děčín do zastavěného území do plochy DS-plocha pro silniční dopravu.

OSC – jako příslušný silniční správní úřad k pronájmu, popřípadě prodeji p.p.č. 2341/2 k.ú. Děčín na zřízení 
parkovacího místa sděluje následující: využití p.p.č. 2341/2 k.ú. Děčín jako parkovacího stání bude podléhat 
rozhodnutí o povolení připojení sjezdu na komunikaci dle § 10 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích ve znění pozdějších předpisů. V případě, že by parkovací stání vzniklo na pozemku města, dále 
by podléhalo zpoplatnění za vyhrazení parkovacího stání dle obecně závazné vyhlášky města Děčín č. 
3/2016.

OKD – nedoporučuje pronájem, prodej pozemku p.č. 2341/2 k.ú. Děčín. Na pozemku p.č. 2341/2 k.ú. Děčín 
se nachází stavba elektrického rozvaděče pro sít veřejného osvětlení.

OZP – nemá z hlediska ŽP námitek k pronájmu a prodeji p.p.č. 2341/2 v k.ú. Děčín za účelem zajištění vjezdu 
do garáže žadatele.

OMH – eviduje žádost o pronájem nebo prodej pozemku p.č. 2341/2 k.ú. Děčín za účelem parkování a 



zajištění volného přístupu a příjezdu na pozemek p.č. 2341/1 ve vlastnictví žadatelů, jehož součástí je stavba 
garáže č. ev. 17. S ohledem na stanovisko OR a usnesení rady města č. RM 20 01 36 06 ze dne 7. 1. 2020, 
kterým byla schválena příprava a realizace rekonstrukce vnitrobloku a ul. Zámecká, OMH pronájem a podej 
pozemku nedoporučuje. Situaci majitele garáže doporučujeme řešit např. dopravním značením.
Pozemek p.č. 2341/2 k.ú. Děčín je součástí veřejného prostranství a do majetku města byl získán v roce 2017 
výkupem z majetku ČR-ÚZSVM z důvodu narovnání majetkoprávního nesouladu – stavba na cizím pozemku, 
neboť na pozemku je umístěna rozvodná skříň veřejného osvětlení.
Dle kupní smlouvy č. 39/U/VOB/2016, čl. IV, která byla uzavřena mezi ÚZSVM a městem Děčín pro výkup 
pozemku, je pozemek p.č. 2341/2 k.ú. Děčín dotčen vedením podzemní sítě NN a VN ve vlastnictví ČEZ 
Distribuce, a.s., sítí elektronických komunikací ve vlastnictví České telekomunikační infrastruktury a.s., 
případně jejich ochrannými pásmy a vodovodním řadem a kanalizační stokou a jejich ochrannými nebo 
bezpečnostními pásmy, provozovanými společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Jedná se o pronájem případně prodej pozemku p.č. 2341/2 o vým. 27 m2 v k.ú. Děčín.

Návrh ceny pro prodej pozemku dle „Zásad“:
I. cenové pásmo 2.300,00 Kč/m2 (koef 0,9 ostatní účely) 2.070,00 Kč/m2 – celkem 55.890,00 Kč + ost. 
náklady
Návrh ceny za pronájem pozemku dle „Zásad“:
nájemné ve výši dle obecně závazné vyhlášky města Děčín o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství - 15 000,00 Kč/rok/parkovací místo/rok + úhrada dle vyhlášky, tj. + 15.000,00 Kč/rok.

Nájemní smlouva: 0

Účel dle žádosti: parkování, přístup k nemovitosti

Žadatelé: ******

Závazky a pohledávky vůči městu: 0 

Vyjádření:

OR OSU OSC OKD OZP OMH          
N A A N A N          

Vysvětlivky:

Příloha: 2341 zad an.pdf Komentář:          

Příloha: 2341 km.pdf Komentář:          

Příloha: 2341 foto.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 7.2.2020 13:11 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 7.2.2020 14:18 podepsáno











MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 20. 2. 2020 ZM 20 01 06 11

Název:
Prodej části pozemku p.č. 842/14 k.ú. Prostřední Žleb – záměr N

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a 
nezveřejňuje

záměr města prodat část pozemku p.č. 842/14 v k.ú. Prostřední Žleb.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 4. 2. 2020 návrh na prodej části pozemku v k.ú. Prostřední 
Žleb a usnesením č. RM 20 03 37 10 nedoporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část 
pozemku p.č. 842/14 v k.ú. Prostřední Žleb, tj. varianta č. 1.
Dále rada města projednala variantu č. 2, tj. zveřejnit záměr města prodat část pozemku p.č. 842/14 o vým. 
dle GP, který bude vyhotoven, v k.ú. Prostřední Žleb. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: Rada nedoporučila zveřejnit záměr



Důvodová zpráva:
Vyjádření:

OR – nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.

OSU – odd. územního rozhodování, památkové péče a speciální stavební nedoporučuje k prodeji části 
pozemku parc. č. 842/14 v katastrálním území Prostřední Žleb na parkování. Tato část pozemku je součástí 
místní komunikace.
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že pozemek p.č. 842/14 k.ú. Prostřední Žleb se dle platné 
územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území v zóně BM-RD městského typu. 
Souhlasíme pouze s pronájmem pozemku z důvodu zachování možnosti budoucího rozšíření místní 
komunikace.
Funkční využití zóny BM dle čl. 8 odst. 1 písm. c vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín.
Přípustné: trvalé bydlení v rodinných domech, rodinné domy izolované, dvojdomy a řadové rodinné domy s 
obytnými zahradami, garáže, lokální zařízení škol, maloobchodu, stravování a tělovýchovy, nezbytné 
přístupové komunikace s MHD, plochy dopravy v klidu, zeleň plošná, strukturní i liniová, zahrádkářské osady, 
nezbytné technické vybavení.
Výjimečně přípustné: nerušící služby a „malé podnikání“.
Nepřípustné: trvalé bydlení ve vícepodlažních bytových domech, výrobní podnikatelské aktivity, sklady a 
zařízení dopravy, rušící výrobní a opravárenské služby a aktivity, objekty pro chov hospodářského zvířectva. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: do 2 + podkroví, intenzita zastavění pozemku v %: 25.
Poznámka: pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí pozemek p.č. 842/14 
k.ú. Prostřední Žleb do zastavěného území do plochy KOR40 DS-návrh koridoru pro silniční dopravu.

OSC – jako příslušný silniční správní úřad nedoporučuje prodej části p.p.č. 842/14 k.ú. Prostřední Žleb pro 
zřízení parkovacího stání před domem č.p. 181, ul. Ovesná, Děčín XVII. Uvedená část pozemkové parcely č. 
824/14 k.ú. Prostřední Žleb je silničním pomocným pozemkem místní komunikace ul. Ovesná, Děčín XVII. V 
případě, že statutární město Děčín uvedenou část pozemkové parcely převede za účelem zřízení odstavného 
parkovacího stání, upozorňujeme že jeho realizace bude vyžadovat vydání rozhodnutí o povolení připojení 
sjezdu na komunikaci dle § 10 zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších 
předpisů.

OKD – na pozemku p.č. 842/14 k.ú. Prostřední Žleb se nachází místní komunikace. Žádaná část je silničním 
pomocným pozemkem a rezervou pro případné rozšíření místní komunikace. OKD nedoporučuje prodej části 
pozemku p.č. 842/14 k.ú. Prostřední Žleb.

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji části pozemku p.č. 842/1 v k.ú. Prostřední Žleb 
za účelem zřízení parkovacího místa.

OMH – eviduje žádost o prodej části pozemku p.č. 842/1 v k.ú. Prostřední Žleb pro zřízení parkovacího místa. 
Uvedený pozemek je veden v kultuře ostatní plocha, ostatní komunikace a je pomocným silničním pozemkem 
místní komunikace. Jedná se o zatravněný prostor, sloužící k záchytu povrchových vod z komunikace. 
Prodejem by došlo ke znemožnění případného rozšíření místní komunikace v budoucím období.
Dle „Zásad“ nebudou prodány pozemky s využitím pozemku jako ostatní plocha – ostatní komunikace, pouze 
výjimečně v případě, že takto označený pozemek zjevně neslouží obecnímu zájmu. OMH prodej pozemku 
nedoporučuje.

Jedná se o prodej části pozemku p.č. 842/14 o vým. cca 30 m2 v k.ú. Prostřední Žleb.

Cena pozemku dle „Zásad“:
II. cenové pásmo 1.000,00 Kč/m2 (koef 0,9 ostatní účely) 900,00 Kč/m2 – celkem cca 27.000,00 Kč + ost. 
náklady

Nájemní smlouva: 0

Účel dle žádosti: parkování



Žadatel: ******

Závazky a pohledávky vůči městu: 0 

Vyjádření:

OR OSU OSC OKD OZP OMH          
A N N N A N          

Vysvětlivky:

Příloha: 842 zad an.pdf Komentář:          

Příloha: 842 km.pdf Komentář:          

Příloha: 842 foto.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 7.2.2020 13:12 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 7.2.2020 14:19 podepsáno











MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 20. 2. 2020 ZM 20 01 06 12

Název:
Prodej části pozemku p. č. 1561/1 k. ú. Děčín

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje

prodej části pozemku p. č. 1561/1 (nově dle GP č. 2675-267/2019 ozn. jako p. č. 1561/13) k. ú. Děčín o 
výměře 42 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím pro ******, za cenu 8.400,00 Kč + ostatní náklady.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 21.1.2020 návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a usn. č. RM 20 02 37 20
doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1561/1 (nově dle GP č. 2675-267/2019 
ozn. jako p. č. 1561/13) k. ú. Děčín o výměře 42 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím pro ******, za cenu 
8.400,00 Kč + ostatní náklady.

Cena: 8 400,00
Návrh postupu: RM doporučuje schválit prodej



Důvodová zpráva:

- OMH obdržel žádost o vydržení části pozemku p. č. 1561/1 k. ú. Děčín, která dle žadatele byla v 70. letech 
při výstavbě mateřské školy ul. Liliová oddělena, a kterou žadatel řádně užívá; 

- OMH zažádal příslušné odbory o vyjádření k vydržení pozemku, popř. prodeji požadované části; 

- místním šetřením bylo OMH zjištěno, že se nejedná o vydržení pozemku, neboť je v terénu patrná hranice 
mezi pozemky ve vlastnictví města a žadatele; 

- OMH žadateli sdělil, že jedinou formou narovnání majetkoprávní nesouladu je prodej z majetku města; 

- žadatel si následně zažádal o prodej požadované části; 

- po zveřejnění záměru města prodat část pozemku, zajistil OMH vypracování komplexního geometrického 
plánu pro oddělení; 

- GP bylo zjištěno, že majetkoprávní nesoulad se týká také vlastníků sousedících pozemků nacházející se v 
těsné blízkosti oplocení MŠ Liliová; 

- OMH za účelem majetkoprávního nesouladu osloví vlastníky přilehlých nemovitostí k odkupu částí pozemku 
p. č. 1561/1 k. ú. Děčín dle geometrického plánu.

RM záměr usn. č. RM 19 14 37 36 ze dne 20.8.2019
ZM záměr usn. č. ZM 19 07 05 09 ze dne 26.9.2019

Poznámka:

OR - nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OSU - oddělení územního rozhodování památkové péče nemá námitek k převodu části pozemku parc. č. 
1561/1 v katastrálním území Děčín. Dále souhlasíme s komplexním řešením majetkoprávního nesouladu v 
dané lokalitě. 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. 1561/1 k.ú. Děčín se dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v 
zastavěném území v zóně OV – objekty a areály občanského vybavení v rámci celého území města. S 
převodem jeho části za účelem narovnání majetkoprávních vztahů souhlasíme. Funkční využití zóny OV dle 
čl. 8 odst. 1 písm. e vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města Děčín ve znění 8. změny 
Územního plánu města Děčín. Přípustné: plochy a objekty školství, kultury a osvěty, veřejné stravování a 
ubytování, zdravotnictví a sociální péče, správa a administrativa, podnikatelská činnost zaměřená na služby 
související s funkcí objektu, přístup na komunikační síť s přímou vazbou na dopravní systém města a síť 
MHD, odstavné a parkovací plochy, veřejné WC, zeleň liniová a plošná, garáže, nezbytná technická 
infrastruktura, trvalé bydlení v polyfunkčních domech se zachováním dominantní funkce občanské 
vybavenosti. Výjimečně přípustné: velkoplošné obchodní jednotky. Nepřípustné: průmyslová výrobní a 
skladovací činnost, výrobní služby. Prostorové uspořádání: počet podlaží: 2- 4 intenzita zastavění v %: 50- 70 
Poznámka: Pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí pozemek p.č. 1561/1 
k.ú. Děčín do zastavěného území do plochy O – plocha občanského vybavení. 

OZP - nemá z hlediska životního prostředí námitek k převodům částí pozemku p.p.č 1561/1 v k.ú. Děčín na 
jednotlivé vlastníky sousedních parcel v ulicích Liliová a Liberecká. Jedná se o postupné narovnání 
majetkoprávního nesouladu, vzniklého při výstavbě MŠ Liliová v 70. letech minulého století. 

OSK - po projednání s ředitelkou Mateřské školy Děčín II, Liliova 277/1, příspěvková organizace ******, 
souhlasí s převodem části pozemku p. č. 1561/1 k. ú. Děčín ****** v případě, že oddělená plocha nebude 
zasahovat do plochy, kterou využívá MŠ jako zahradu. 
Jedná se o část pozemku, která byla v 70. letech minulého století při výstavbě školy v ulici Liliova, Děčín II 
oddělena plotem. Souhlasné stanovisko za stejných podmínek dáváme i pro řešení komplexního 
majetkoprávního nesouladu v případě vlastníků sousedních pozemků nacházejících se v blízkosti ulic Liliova a 



Liberecká, které jsou zaploceny a užívány jako zahrady. MŠ Liliová - Ve výše uvedené věci sděluji, že s 
převodem předmětné části pozemku souhlasím v případě, že se jedná o pozemek, který využívá ****** a 
nezasahuje do plochy, kterou využíváme jako zahradu MŠ. 

OKD - nemá námitek k převodu části pozemku p.č. 1561/1 k.ú. Děčín. 

OMH – místním šetřením bylo zjištěno, že se nejedná o vydržení pozemku, neboť je v terénu patrná hranice 
mezi pozemky ve vlastnictví města a žadatele. Geometrickým plánem se prokázalo, že se majetkoprávní 
nesoulad týká vlastníků sousedících částí pozemků nacházející se v blízkosti ulic Liliová a Liberecká, které 
jsou zaploceny a užívány jako zahrady, z tohoto důvodu OMH bude následně jednat s jednotlivými vlastníky o 
majetkoprávním vyrovnání. 

Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“ 
II. pásmo – zarovnání hranic - max. do 50 m2 výměry, tj. 200,- Kč/m2 + ostatní náklady 

Účel dle žádosti: majetkoprávní nesoulad 

Žadatel: ****** 

Závazky a pohledávky vůči městu: 0 

Vyjádření:

OR OSU OZP OSK/MŠ OKD OMH          
A A A A A A          

Vysvětlivky:

Příloha: KM 1561-1-101 zakres.pdf Komentář:          

Příloha: ANO GP 
2676-267-2019.pdf Komentář:          

Příloha: ANO Zadost 
1561-1-101.pdf Komentář:          

Příloha: Foto 1561-1-101 
letecka.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 7.2.2020 13:12 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 7.2.2020 14:20 podepsáno





















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 20. 2. 2020 ZM 20 01 06 13

Název:
Prodej částí pozemků p.č. 79/1, 78/3 v k.ú. Podmokly

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Podmokly a
schvaluje

prodej části pozemku p.č. 78/3 a části p.č. 79/1 v k.ú. Podmokly (dle GP č. 4272-269/2019 se jedná o p.č. 
78/5 o výměře 6 m2 a p.č. 79/6 o výměře 4 m2) pro manžele ******, za cenu 9.200,00 Kč + ostatní náklady, s 
tím, že je nutné respektovat závěry studie č. 202-15, zpracované ******, tzn., že následné oplocení koupeného 
pozemku bude umístěno mimo prostor rozhledového trojúhelníku.

Stanovisko RM:
RM usnesením č. RM 20 03 37 06 ze dne 04.02.2020 doporučila ZM schválit prodej části pozemku p.č. 78/3 a 
části p.č. 79/1 v k.ú. Podmokly (dle GP č. 4272-269/2019 se jedná o p.č. 78/5 o výměře 6 m2 a p.č. 79/6 o 
výměře 4 m2) pro manžele ******, za cenu 9.200,00 Kč + ostatní náklady, s tím, že je nutné respektovat závěry 
studie č. 202-15, zpracované ******, tzn., že následné oplocení koupeného pozemku bude umístěno mimo 
prostor rozhledového trojúhelníku.

Cena: 9 200,00
Návrh postupu: RM doporučila ZM schválit prodej



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
- Žadatelé ****** vlastní objekt na p.č. 77/1, zahradu p.č. 72, 76/1 a zázemí p.č. 79/5 a 78/4 k.ú. Podmokly 
- Pozemky p.č. 79/5 a 78/4 k.ú. Podmokly odkoupili v roce 2017 z vlastnictví statutárního města Děčín 
- Původní požadavek z roku 2015 zněl na prodej o něco větších částí pozemků, z důvodu bezproblémové 
realizace oplocení nemovitostí ve vlastnictví žadatelů 
- v roce 2016 bylo na místě samém provedeno místní šetření za účasti OMH, OKD, geodeta, vlastníka 
sousední nemovitosti ****** a dopravního inženýra 
- Na základě toho byla vypracována dopravní studie napojení pozemků p.č. 7/2, 77/1 a 76/2 k.ú. Podmokly 
****** – viz příloha, a to s ohledem na budoucí případnou výstavbu RD na jejích pozemcích a zajištění 
napojení těchto pozemků na místní komunikaci 
- Po opakovaných projednáváních žádosti ****** v RM a ZM byl následně dne 15.12.2016 usnesením č. ZM 16 
10 05 22 schválen prodej části pozemku p.č. 78 o výměře 4 m2 a části pozemku p.č. 79/1 o výměře 1 m2 vše 
v k.ú. Podmokly (dle GP č. 3927-212/2016 se jedná o p.č. 78/4 a 79/5 v k.ú. Podmokly), se všemi součástmi a 
příslušenstvím, pro ****** za cenu 4.600,- Kč + ostatní náklady (nyní jsou tyto pozemky označeny v KN jako 
p.č. 78/4 a 79/5 k.ú. Podmokly – viz zákres ve snímku KM 
- Požadavek žadatelů nebyl plně uspokojen, ZM schválilo prodej menších částí pozemků než žadatelé 
požadovali, k uzavření kupní smlouvy došlo v roce 2016 
- Dne 12.11.2018 OMH obdržel žádost ****** o prodej dalších částí pozemků p.č. 79/1 a 78/3 k.ú. Podmokly v 
rozsahu cca 6 m2
- na jednání RM a ZM byla žádost projednána a ZM usnesením č. ZM 19 04 05 06 ze dne 25.04.2019 
nezveřejnilo záměr města prodat části pozemků p.č. 79/1 a 78/3 v k.ú. Podmokly o výměrách dle 
geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 6 m2).
- Na základě pokynu vedení města předložil OMH opětovně materiál k projednání
- RM doporučila ZM zveřejnit záměr města a ZM zveřejnilo záměr města části pozemků prodat s tím, že je 
nutné respektovat závěry studie č. 202-15, zpracované ******, tzn., že následné oplocení koupeného pozemku 
bude umístěno mimo prostor rozhledového trojúhelníku

Záměr č. RM 19 14 37 26 ze dne 20.08.2019 - A
Záměr č. ZM 19 07 05 02 ze dne 26.09.2019 - A

- S ohledem na zpracovanou dopravní studuii, doporučil OMH podmínku uvedenou v této studii zapracovat do 
usnesení RM a ZM - je nutné respektovat závěry studie č. 202-15, zpracované ******, tzn., že následné 
oplocení koupeného pozemku bude umístěno mimo prostor rozhledového trojúhelníku. 

- Po zveřejnění záměru města prodat části pozemků, zadal OMH k vypracování geometrického plánu v 
souladu s dopravní studií
- Následným místním šetřením bylo zjištěno, že žadatelé již realizovali stavbu oplocení, a to i na pozemcích, o 
které projevili zájem - viz příloha foto
- OMH pro úplnost uvádí, že vydal souhlasné stanovisko s oplocením, avšak pouze jakožto vlastník 
sousedních pozemků, nikoliv se stavbou na pozemcích města
- na základě tohoto zjištění byl vypracován geometrický plán podle již realizovaného oplocení - viz příloha 
- na základě zjištěných skutečností předkládá OMH návrh na prodej částí pozemků dle oplocení
- vzhledem k již realizovanému oplocení bude OMH po kupujících, před uzavřením kupní smlouvy, požadovat 
úhradu poplatku za úžívání částí pozemků bez právního důvodu 

Návrh ceny za prodej – výměra požadovaných částí pozemků dle GP – 10 m2 
- dle „Zásad“: I. pásmo, tj. 2300,00 Kč/m2 x koef. 0,4 (zarovnání hranic) = 920,00 Kč/m2 
Při výměře 10 m2 = 9.200,00 Kč 

Nájemní smlouva: 0 

Účel dle žádosti: možnost zbudovat oplocení kolem nemovitosti ve vlastnictví žadatele, z důvodu zajištění 
bezpečnosti 

Žadatelé: ******



Vyjádření:

OSC OŽP OKD OSU OR OMH          
A-pozn. A A-pozn. A/N-pozn. A A/N-pozn.          

Vysvětlivky:
OSC: jako příslušný silniční správní úřad souhlasí s prodejem částí pozemků za podmínky, že prodej části p.č. 
79/1 a 78/3 k.ú. Podmokly bude respektovat závěry studie č. 202-15, zpracované ******, tzn., že následné 
oplocení koupeného pozemku bude umístěno mimo prostor rozhledového trojúhelníku. 

OŽP: nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji části p.č. 79/1 a 78/3 v k.ú. Podmokly z důvodu 
oplocení RD. 

OKD: v případě prodeje žádá přizvat pracovníka OKD k vytýčení hranice. Nemá námitek k prodeji části 
pozemku p.č. 79/1 a 78/3 k.ú. Podmokly.

OSU: nemá námitek k prodeji části pozemků parc. č. 79/1, 78/3 v katastrálním území Podmokly za podmínky, 
že nedojde ke zhoršení bezpečnosti provozu na přilehlé místní komunikaci. Úřad územního plánování 
Magistrátu města Děčín, příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že pozemky se dle platné územně plánovací dokumentace města 
Děčín nachází v zastavěném území a jsou součástí zóny BM- RD městského typu. 
S prodejem souhlasí, otázku zachování rozhledových poměrů doporučuje konzultovat s Odborem komunikací 
a dopravy. Funkční využití BM zóny dle čl. 8 odst. 1 písm. c vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního 
plánu města Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín zahrnuje nejkvalitnější obytné území 
města s nejlepšími podmínkami pro trvalé bydlení Bělá u Děčína, Čechy, Folknáře, Horní Oldřichov, 
Chrochvice, Jalůvčí, Křešice, Letná, Nebočady, Popovice, Škrabky, Vilsnice 
Přípustné: trvalé bydlení v rodinných domech, rodinné domy izolované, dvojdomy a řadové rodinné domy s 
obytnými zahradami, garáže, lokální zařízení škol, maloobchodu, stravování a tělovýchovy, nezbytné 
přístupové komunikace s MHD, plochy dopravy v klidu, zeleň plošná, strukturní i liniová, zahrádkářské osady, 
nezbytné technické vybavení Výjimečně přípustné: nerušící služby a „malé podnikání“. 
Nepřípustné: trvalé bydlení ve vícepodlažních bytových domech, výrobní podnikatelské aktivity, sklady a 
zařízení dopravy, rušící výrobní a opravárenské služby a aktivity, objekty pro chov hospodářského zvířectva. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: do 2 + podkroví intenzita zastavění pozemku v %: 25 
Poznámka: Pro informaci uvádí, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí tyto pozemky do plochy 
smíšené obytné městské – SM. 

OR: nemá v uvedené lokalitě žádný záměr

OMH: při prodeji prvotních částí pozemků p.č. 79/1, 78/3 k.ú. Podmokly (nyní pod označením p.č. 78/4 a 79/5 
k.ú. Podmokly) v letech 2015 - 16 ****** byla vedena komplikovaná a opakovaná jednání, za účasti OMH, 
dopravního inženýra, žadatelů a vlastníka sousední nemovitosti tak, aby nedošlo k poškození cizích práv. 
Lokalita je nepřehledná a je nutné předpokládat případnou výstavbu RD na sousedním pozemku p.č. 76/2 k.ú. 
Podmokly, kdy je nutné uvažovat s budoucím bezproblémovým napojením tohoto pozemku na místní 
komunikaci. OMH se snažil vyhovět žadatelům a současně respektovat námitky vlastníků sousedních 
nemovitostí. Po jednáních došlo k částečné shodě a v roce 2017 k prodeji menších částí pozemků ****** (nyní 
pod označením p.č. 78/4 a 79/5 k.ú. Podmokly). V případě prodeje nově požadované části pozemku je nutné 
respektovat podmínky uvedené v dopravní studii: “V prostoru rozhledových trojúhelníků společného sjezdu, se 
nebude nacházet žádná překážka a tedy ani oplocení. Provozovatel sjezdu zajistí údržbu připojení včetně 
ploch rozhledových trojúhelníků“.

Příloha: AN_prilohy-skrabky.pdf Komentář:          

Příloha: foto-78_rok-2017.pdf Komentář:          



Příloha: foto-78_rok-2020.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 6.2.2020 10:05 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 6.2.2020 11:42 podepsáno































MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 20. 2. 2020 ZM 20 01 06 14

Název:
Prodej pozemku st. p. č. 1385/5 k. ú. Děčín

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje

prodej pozemku st. p. č. 1385/5 k. ú. Děčín o výměře 20 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím pro 
******, za cenu 18.000,00 Kč + ostatní náklady.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 21.1.2020 návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a usn. č. RM 20 02 37 21 
doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku st. p. č. 1385/5 k. ú. Děčín o výměře 20 m2 se všemi 
součástmi a příslušenstvím pro ******, za cenu 18.000,00 Kč + ostatní náklady.

Cena: 18 000,00
Návrh postupu: RM doporučuje schválit prodej



Důvodová zpráva:

RM záměr usn. č. RM 19 19 37 16 ze dne 5.11.2019
ZM záměr usn. č. ZM 19 09 06 04 ze dne 21.11.2019

Poznámka: 

OSU - oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji pozemku parc. č. 1385/5 v 
katastrálním území Děčín 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. 1385/5 k.ú. 
Děín se dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území v zóně D – 
plochy a areály dopravy v ploše garáží. S prodejem souhlasíme Funkční využití zóny dle čl. 8 odst. 1 písm. j 
vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města 
Děčín. Přípustné: dopravní skelet města tvořený stávajícími i navrženými silnicemi, komunikacemi a trasami 
všech kategorií, veřejný osobní a nákladní doprava, MHD, účelové stavby a provozní objekty, přístavby, 
nádraží, služby pro motoristy, parkovací a odstavná stání povrchová a podpovrchová, garážové dvory 
individuální i hromadné, terminál hromadné dopravy. Výjimečně přípustné: podnikatelská činnost, veřejné WC, 
bydlení s podmínkou zachování dominantní funkce zóny a za podmínky splnění hygienických limitů. Možnost 
výjimečně přípustného bydlení se nevztahuje na lokalitu Podmokly, zahrnující areály podél ulice Dělnická dle 
schématu ve Výkresu základního členění území. Nepřípustné: všechny ostatní provozy a činnosti 
neodpovídající svým provozem a charakterem přípustné činnosti. Prostorové uspořádání: Počet podlaží: 1- 2 
(pro HG až 3) Intenzita zastavění v %: 90 (zohlednit speciální charakter) Poznámka: Pro informaci uvádíme, 
že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí pozemek p.č. 1385/5 k.ú. Děčín do zastavěného území do 
plochy DS – plocha pro silniční dopravu. 

OMH obdržel žádost o prodej pozemku st. p. č. 1385/5 k. ú. Děčín o výměře 20 m2, pozemek je zastavěn 
garáží ve vlastnictví žadatele pod ev. č. 1543, v současné době je na pozemek st. p. č. 1385/5 k. ú. Děčín 
(pod garáží) uzavřena nájemní smlouva, požadovaný pozemek se nachází v garážovém komplexu, kde 
převážná většina pozemků pod garážemi je již ve vlastnictví soukromých osob. 

Jedná se o pozemek st. p. č. 1385/5 k. ú. Děčín o výměře 20 m2. 

Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“ 
II. pásmo – 1000,-Kč/m2 x koef. 0,9 (ostatní účely jinde neuvedené), tj. 900 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s 
prodejem. 

Nájemní smlouva: 1 

Účel dle žádosti: majetkoprávní nesoulad 

Žadatel: ****** 

Závazky a pohledávky vůči městu: 0

Vyjádření:

OSU OMH                                              
A A                                              

Vysvětlivky:

Příloha: KM 1385-5-101 zakres.pdf Komentář:          



Příloha: ANO Zadost 
1385_5_101.pdf Komentář:          

Příloha: Foto 1385-5- 101.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 7.2.2020 13:12 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 7.2.2020 14:21 podepsáno

















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 20. 2. 2020 ZM 20 01 06 15

Název:
Prodej pozemku p.č. 1384/1 k.ú. Podmokly

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje

prodej pozemku p.č. 1384/1 o výměře 26 m2 v k.ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím, pro ******, 
za cenu 53.820,00 Kč + ostatní náklady.

Stanovisko RM:
RM usnesením č. RM 20 02 37 19 ze dne 21.01.2020 doporučila ZM schválit prodej pozemku p.č. 1384/1 o 
výměře 26 m2 v k.ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím, pro ******, za cenu 53.820,00 Kč + 
ostatní náklady.

Cena: 53 820,00
Návrh postupu: RM doporučila schválit prodej



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- na pozemku p.č. 1384/1 k.ú. Podmokly byla v minulosti vystavěna zděná garáž
- pozemek pod stavbou byl v nájmu ******
- do dnešního dne neproběhlo kolaudační řízení
- dne 19.08.2019 obdržel OMH žádost o prodej pozemku pod stavbou garáže, a to z důvodu zdárného 
průběhu kolaudačního řízení a zápisu stavby garáže do katastru nemovitostí
- písemností OSU ze dne 29.08.2019 byla oznámena změna stavebníka z původního ****** na ****** 
- na základě provedené změny stavebníka je nyní vlastníkem stavby - rozestavěné garáže - ******
- OMH doporučuje schválit prodej pozemku pod stavbou, a to z důvodu zdárného kolaudačního řízení a 
následného zápisu stavby garáže do katastru nemovitostí
- v návaznosti na stanovisko OSC byl žadatel vyrozuměn, aby zahájil jednání s Lesy ČR s.p., Hradec Králové 
(jakožto vlastníkem sousedního pozemku p.č. 1388 k.ú. Podmokly) o vyřešení příjezdu do garáže přes tento 
pozemek

Záměr RM: usnesení č. RM 19 20 37 14 ze dne 19.11.2019 - A
Záměr ZM: usnesení č. ZM 19 10 06 01 ze dne 12.12.2019 - A

Prodej RM: usnesení č. RM 20 02 37 19 ze dne 21.01.2020 - A

Nájemní smlouva: 1x na pozemek p.č. 1384/1 k.ú. Podmokly - na stavbu zděné garáže - ******

Návrh ceny za prodej: I.pásmo, tj. 2300,00 Kč/m2 s použitím koeficientu 0,9 - ostatní účely jinde neuvedené 
-např. pod pozemky pod řadovými garážemi, tj. 2.070,00 Kč/m2- při prodávané výměře 26 m2 = 53.820,00 Kč

Žadatel: ****** - není v evidenci dlužníků města



Vyjádření:

OSC OSU OŽP OKD OR OMH          
A-pozn. A A A A A          

Vysvětlivky:
OSC: z hlediska silničního správního úřadu není námitek k prodeji p.p.č. 1384/1 k.ú. Podmokly 
prokazatelnému vlastníku stavby garáže na tomto pozemku (z předložené žádosti není zřejmé, zda žadatelem 
o odkup pozemku je vlastník stavby na tomto pozemku). Upozorňuje na skutečnost, že k řadovým garážím 
není dokončen zpevněný vjezd na místní komunikaci ul. Albánská a není ani zřízeno věcné břemeno pro vjezd 
z p.p.č. 1388 k.ú. Podmokly, který je ve vlastnictví s.p. Lesy České republiky.

OSU: nemá námitek k prodeji pozemku parc. č. 1384/1 v katastrálním území Podmokly pod stavbou garáže. 
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. 1384/1 k.ú. Podmokly 
se dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavitelné ploše 8Z– 11 – BM - plochy 
RD městského typu. S prodejem souhlasí. 
Funkční využití plochy 8Z - 11 - BM dle 8. změny územního plánu města Děčín 
Hlavní využití: trvalé bydlení v rodinných domech. 
Přípustné využití: rodinné domy izolované, dvojdomy a řadové rodinné domy s obytnými zahradami, garáží a 
bez možnosti chovu hospodářského zvířectva a výr. podnikatelských aktivit, garážování a odstavování vozidel 
na vlastním pozemku, lokální zařízení škol, maloobchodu, stravování a tělovýchovy, nerušící služby a „malé 
podnikání“, nezbytné přístupové komunikace s MHD, plochy dopravy v klidu a garáže, zeleň plošná, strukturní 
i liniová, zahrádkářské osady, nezbytné technické vybavení. 
Podmínečně přípustné využití: je garážování mimo pozemky RD, tehdy pokud to technické nebo terénní 
podmínky neumožňují na vlastním pozemku. 
Nepřípustné využití: trvalé bydlení ve vícepodlažních bytových domech nad 3 nadzemní podlaží, výrobní 
podnikatelské aktivity, sklady a zařízení dopravy, rušící výrobní a opravárenské služby a aktivity, objekty pro 
chov hospodářského zvířectva. 
Prostorové uspořádání: Počet podlaží: do 2 + podkroví Intenzita zastavění pozemku v %: 25 
Poznámka: Pro informaci uvádí, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí pozemek p.č. 1384/1 k.ú. 
Podmokly do zastavěného území do plochy BI – bydlení individuální v rodinných domech - městské. 

OŽP: nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji p.p.č. 1384/1 v k.ú. Podmokly pod stavbou 
garáže.

OKD: nemá námitek k prodeji pozemku p.č. 1384/1 k.ú. Podmokly.

OR: nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.

OMH: doporučuje prodej pozemku pod stavbou, a to z důvodu zdárného kolaudačního řízení, zápisu stavby 
do katastru nemovitostí a sjednocení vlastnictví dle Občanského zákoníku.
V návaznosti na stanovisko OSC bude žadatel vyrozuměn, aby zahájil jednání s Lesy ČR s.p., Hradec Králové 
(jakožto vlastníkem sousedního pozemku p.č. 1388 k.ú. Podmokly) o vyřešení příjezdu do garáže přes tento 
pozemek.
Pro úplnost OMH uvádí, že navazující pozemky p.č. 1384/3 a 1384/4 k.ú. Podmokly byly již z majetku města 
odprodány vlastníkům těchto garáží.

Příloha: AN_prilohy_garaz_Albans
ka.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 7.2.2020 13:13 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 7.2.2020 14:22 podepsáno















Konané dne: 20. 2. 2020 ZM 20 01 06 16

Název:
Část pozemku p. č. 188 k. ú. Dolní Žleb – výkup

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo nabídku na výkup části pozemku v k. ú. Dolní Žleb do majetku města a
schvaluje

výkup části pozemku p. č. 188 (nově dle GP č. 234-33/2017 ozn. jako p.č. 188/2) k.ú. Dolní Žleb o vým. 1 m2 
od ******, do majetku města, za cenu 500,- Kč/m2.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 3.12.2019 nabídku na výkup části pozemku v k. ú. Dolní Žleb 
do majetku města a usn. č. RM 19 21 37 16 doporučila zastupitelstvu města výkup části pozemku p. č. 188 
(nově dle GP č. 234-33/2017 ozn. jako p.č. 188/2) k. ú. Dolní Žleb o vým. 1 m2 od ******, do majetku města, za 
cenu 500,- Kč/m2.

Cena: 500,00
Návrh postupu: RM doporučila výkup



Důvodová zpráva:

Rekapitulace: 

- revizí katastru nemovitostí v k. ú. Dolní Žleb bylo zjištěno, že stavba požární vodní nádrže není zapsaná v 
KN; 

- vyměřením bylo zjištěno, že část stavby (1m2), zasahuje do pozemku ve vlastnictví soukromé osoby; 

- výkupem části pozemku dojde k narovnání majetkoprávnímu nesouladu a k následnému zapsání stavby do 
katastru nemovitostí; 

- uvedená část pozemku je nabídnuta za částku 500,00 Kč/m2.

OMH - revizí katastru nemovitostí v k. ú. Dolní Žleb bylo zjištěno, že stavba požární vodní nádrže, která byla 
postavena v 70. letech minulého století není zapsaná v KN, OSU vyzval OMH, aby zajistil zapsání stavby do 
majetku města, OMH zajistil vytyčení stavby, při kterém bylo zjištěno, že část stavby zasahuje 1 m2 do 
vlastnictví soukromé osoby. OMH začal jednat s vlastníkem pozemku, ten navrhl cenu, za kterou by město v 
opačném případě prodávalo část pozemku, tj. dle „Zásad" 500,00 Kč/m2 – ostatní zast. pozemky – ne pro 
bydlení. Výkupem části pozemku dojde k narovnání majetkoprávnímu nesouladu a k následnému zapsání 
stavby do katastru nemovitostí.

Jedná se o výkup části pozemku p. č. 188 (nově dle GP č. 234-33/2017 ozn. jako p. č. 188/2) k. ú. Dolní Žleb. 

Předpokládaná cena: 500,00 Kč/m2 o výměře 1m2, tj. celkem 500,- Kč 

Vlastník pozemku:******

Vyjádření:

Příloha: KM 188-112 zakres.pdf Komentář:          

Příloha: GP - NADRZ DOLNI 
ZLEB.pdf Komentář:          

Příloha: Foto 188-112 nadrz.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 7.2.2020 13:14 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 7.2.2020 14:27 podepsáno

typ zobrazení anonymně











MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 20. 2. 2020 ZM 20 01 06 18-19

Název:
Směna pozemků - výkup pozemku v k.ú. Podmokly – záměr 

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

ZM 20 01 06 18

Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu pozemků v k.ú. Podmokly a
nezveřejňuje

záměr města směnit
- pozemek p.č. 1258 o vým. 739 m2 v k.ú. Podmokly do majetku města a
- části pozemků p.č.3719/5 a p.p.č. 3719/16 o vým. dle GP, který bude vyhotoven, v k.ú. Podmokly, z majetku 
města
s finančním dorovnáním. 

Návrh usnesení:

ZM 20 01 06 19

Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemku v k.ú. Podmokly do majetku města a
schvaluje

výkup pozemku p.č. 1258 o vým. 739 m2 v k.ú. Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku TJ 
Sokol Maxičky, ul. Práce 78/19, Děčín V, do majetku města.



Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 21. 1. 2020 návrh směnu pozemků v k.ú. Podmokly a 
usnesením č. RM 20 02 37 17 nedoporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit
- pozemek p.č. 1258 o vým. 739 m2 v k.ú. Podmokly do majetku města a
- části pozemků p.č.3719/5 a p.p.č. 3719/16 o vým. dle GP, který bude vyhotoven, v k.ú. Podmokly, z majetku 
města, s finančním dorovnáním, tj. variantu č. 1.
Dále rada města projednala variantu č. 2, tj. doporučit zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit
- pozemek p.č. 1258 o vým. 739 m2 v k.ú. Podmokly do majetku města a
- části pozemků p.č. 3719/5 a p.p.č. 3719/16 o vým. dle GP, který bude vyhotoven, v k.ú. Podmokly, z majetku 
města, s finančním dorovnáním.
Dále rada města projednala návrh na výkup pozemku v k.ú. Podmokly do majetku města a usnesením RM 20 
02 37 18 a po úpravě doporučila zastupitelstvu města schválit záměr získání pozemku p. č. 1258 o výměře 
739 m2 v k. ú. Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku TJ Sokol Maxičky, ul. Práce 78/19, 
Děčín V, do majetku města.

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM nedoporučila směnu pozemků a doporučila nabytí pozemku do majetku města



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:

- žádost OMH na TJ Sokol Maxičky, vlastníka p.p.č. 1258 k.ú. Podmokly k možnosti výkupu pozemku do 
majetku města;

- TJ Sokol Maxičky je ochotná pozemek do majetku města odprodat, avšak preferuje jeho směnu za části 
pozemků v majetku města v okolí sportovní haly v ul. Práce a dále žádá o pomoc při odstranění staveb na 
pozemku p.č. 2718/1 k.ú. Podmokly;

- odstranění staveb na pozemku p.č. 3718/1 k.ú. Podmokly je řešeno samostatně.

Vyjádření-směna:

OR – k žádosti o vyjádření k návrhu TJ Sokol Maxičky na směnu pozemku p.č. 1258 k. ú. Podmokly, o který 
má město zájem, za části pozemků p.č. 3719/5 a p.č. 3719/16 k.ú. Podmokly sdělujeme, že odbor rozvoje 
eviduje záměr města vystavit v lokalitě ul. Práce sportovně relaxační zónu, proto směnu nedoporučujeme. Ke 
způsobu užívání přístavby na pozemku p. č. 3718/1 nemáme co sdělit.

OSU – odd. územního rozhodování, památkové péče a speciální stavební úřad nemá námitek ke směně 
pozemků parc. č. 3719/5, 3719/16 za pozemek parc. č. 1258 v katastrálním území Podmokly.
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že pozemek p.č. 1258 k.ú. Podmokly se dle platné územně 
plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území v zóně Z-zóna rekreačně klidová. 
Pozemky p.č. 3719/5 a 3719/16 k.ú. Podmokly se nachází v zastavěném území v zóně S-areály tělovýchovy a 
sportu. Se směnou souhlasíme.
Funkční využití zóny „S“ dle čl. 8 odst. 1 písm. f vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín. Přípustné: plochy, zařízení a objekty pro tělovýchovu 
a sport (velkoplošná hřiště a stadiony, zimní stadion, sportovní haly a tělocvičny, kryté a přírodní plavecké 
bazény, loděnice, cyklotrial, kynologie apod.), přístup na komunikační síť s přímou vazbou na dopravní síť 
města a síť MHD, odstavné a parkovací plochy, šatny a klubovny, veřejné WC, ubytování a stravování, zeleň 
liniová i plošná, technická infrastruktura. Výjimečně přípustné: podnikatelská činnost zaměřená na služby pro 
sport a rekreaci, otevřené sportovní plochy s rušivými účinky (otevřené střelnice, autocvičiště apod.), 
ubytování (max. 5 % plochy-nevztahuje se na stávající objekty). Nepřípustné: průmyslová výrobní a 
skladovací činnost, trvalé bydlení. Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1-2, intenzita zastavění pozemku v 
%: 5 (70).
Funkční využití zóny „Z“ dle čl. 8 odst. 1 písm. l vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín. Přípustné: krátkodobá rekreace a volná čas v rámci 
jednotlivých lokalit, nenarušující přírodní charaktera a aktivity daného území; areály, objekty, zařízení 
rekreačních služeb a veřejného stravování, zařízení kultury, osvěty a sportu, veřejného stravování, pěší a 
turistické trasy, cyklistické trasy, vyhlídky, odpočívky, nezbytné ostatní účelové komunikace, základní 
technické vybavení, sportovní zařízení a vybavení, zahrádkářské osady. Výjimečně přípustné: zařízení a 
plochy specifického charakteru. Nepřípustné: všechny ostatní provozy a činnosti neodpovídající svým 
provozem a charakterem poslání této zóny. Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1 zahrádkářské osady, 1-2 
ostatní (zohlednit specifický charakter), intenzita zastavění pozemku v %: do 25 m2 zastavěné plochy u 
zahrádkářských osad, 5 % u ostatních funkcí.
Poznámka: pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí pozemek p.č. 1258 
k.ú. Podmokly do zastavěného území do plochy PZ.1 – park, historická zahrada. Pozemky p.č. 3719/5 a 
3719/16 k.ú. Podmokly řadí návrh územního plánu do zastavěného do plochy OS-plocha pro tělovýchovu a 
sport.

OKD – pozemek p.č. 3719/5 k.ú. Podmokly je pozemek potřebný pro údržbu tenisové haly. Odbor komunikací 
a dopravy nemá námitek ke směně pozemku p.č. 1258 k.ú. Podmokly za část pozemku p.č. 3719/16. 
Stanovisko ke směně části pozemku p.č. 3719/5 k.ú. Podmokly doporučujeme dle stanoviska správce budovy. 

OZP – nemá z hlediska ŽP námitek ke směně pozemku p.č. 1258 v k.ú. Podmokly (do majetku statutárního 
města Děčín) za části p.p.č. 3719/5 a 3719/16 v k.ú. Podmokly (do majetku TJ Sokol Maxičky).

OMH - odd. správa majetku – ve věci směny pozemků sdělujeme, že s ohledem na možný přístup ke 



sportovní hale za účelem údržby a za účelem únikového východu prostřednictvím schodů instalovaných na 
pozemku p.č. 3719/5 nedoporučujeme směnu z majetku města. Co se týče pozemku 3719/16, tento 
necháváme na zvážení, zda se v těchto místech do budoucna neplánuje rozšíření sportovišť, případně, že se 
jedná o parkoviště sloužící jednotlivým sportovištím. Tento případně navrhujeme rozdělit u vjezdové brány a 
směnit pouze část pozemku blíže k sokolovně. Přístavby na pozemku 3718/1 v dávné minulosti nesloužily 
pouze fotbalovému stadionu, polovina těchto zařízení byla situována i pro objekty vně fotbalového stadionu. V 
současné době nájemce FK JUNIOR Děčín z.s. tyto objekty nijak neužívá a statutární město Děčín se nebrání 
zbourání těchto staveb.
OMH-odd. nakládání s majetkem města – oslovil vlastníka pozemku p.č. 1258 k.ú. Podmokly s žádostí o 
prodej pozemku do majetku města. TJ Sokol Maxičky je ochotná pozemek odprodat, avšak preferuje jeho 
směnu za části pozemků v majetku města v okolí sportovní haly v ul. Práce tj. p.p.č. 3719/5 a 3719/16 a dále 
žádá o pomoc při odstranění staveb na pozemku p.č. 2718/1 k.ú. Podmokly. S ohledem na stanoviska odborů 
OMH nedoporučuje směnu pozemků, ale výkup p.p.č. 1258 k.ú. Podmokly.
Odstranění staveb na pozemku p.č. 3718/1 k.ú. Podmokly je řešeno samostatně.

Jedná se o směnu pozemků:
do majetku města – p.p.č. 1258 v k.ú. Podmokly (739 m2)
z majetku města – části p.p.č. 3719/5 a 3719/16 v k.ú. Podmokly (cca 260 m2)
nebo
výkup pozemku p.č. 1258 k.ú. Podmokly

Návrh ceny za výkup – bude řešeno dle návrhu vlastníka a v návaznosti na další případná jednání

Nájemní smlouva: 0

Účel dle žádosti: zeleň, přístup

Vlastník-žadatel: TJ Sokol Maxičky, ul. Práce 78/19, Děčín V

Závazky a pohledávky vůči městu: 0 

Vyjádření:

OR OSU OKD OZP OMH                   
N A A/N A N                   

Vysvětlivky:

Příloha: sm sokol an.pdf Komentář:          

Příloha: sm 1258 km.pdf Komentář:          

Příloha: sm 1258 foto.pdf Komentář:          

Příloha: sm 3719 km.pdf Komentář:          

Příloha: sm 3719 foto.pdf Komentář:          



Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 7.2.2020 13:13 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 7.2.2020 14:24 podepsáno

























MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 20. 2. 2020 ZM 20 01 06 20-21

Název:
Výkup částí pozemků k.ú. Horní Oldřichov

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

ZM 20 01 06 20

Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup částí pozemků v k.ú. Horní Oldřichov a
schvaluje

výkup částí pozemků st.p.č. 324 a st.p.č. 383 o vým. dle GP, který bude vyhotoven (cca 49,50 m2) v k.ú. 
Horní Oldřichov, se všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku ******, do majetku města, za cenu 500,00 
Kč/m2 + ostatní náklady, po přidělení finančních prostředků.

Návrh usnesení:

ZM 20 01 06 21

Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup části pozemku v k.ú. Horní Oldřichov a
schvaluje

výkup části pozemku p.č. 1483/1 o vým. dle GP, který bude vyhotoven (cca 32,10 m2) v k.ú. Horní Oldřichov, 
se všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku ******, do majetku města, za cenu 500,00 Kč/m2 + ostatní 
náklady, po přidělení finančních prostředků. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 21. 1. 2020 návrh na výkup částí pozemků v k.ú. Horní 
Oldřichov a usnesením č. RM 20 02 37 22 doporučila zastupitelstvu města schválit výkup částí pozemků 
st.p.č. 324 a st.p.č. 383 o vým. dle GP, který bude vyhotoven (cca 49,50 m2) v k.ú. Horní Oldřichov, se všemi 
součástmi a příslušenstvím, z majetku ******, do majetku města, za cenu 500,00 Kč/m2 + ostatní náklady, po 
přidělení finančních prostředků. 
Dále Rada města usnesením č. RM 20 02 37 23 doporučila zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku 
p.č. 1483/1 o vým. dle GP, který bude vyhotoven (cca 32,10 m2) v k.ú. Horní Oldřichov, se všemi součástmi a 
příslušenstvím, z majetku ******, do majetku města, za cenu 500,00 Kč/m2 + ostatní náklady, po přidělení 
finančních prostředků. 



Cena: 0,00
Návrh postupu: Rada města doporučila výkup

Důvodová zpráva:
Odborem rozvoje MM Děčín je připravována akce „Chodníky a nové veřejné osvětlení podél silnice I/13 - II. 
etapa“. V rámci této akce dojde, mimo jiné, k vybudování nového chodníkového tělesa, které částečně 
zasahuje do pozemků st.p.č. 324, st.p.č. 383 a p.č. 1483/1 v k.ú. Horní Oldřichov ve vlastnictví soukromých 
osob. Tito vlastníci vyslovili předběžný souhlas s prodejem dotčených částí pozemků, a to za podmínky 
respektování stanovené ceny a dále úhrady i ostatních nákladů s tímto spojených.
Pro potřebu výkonu vlastnických práv ke stavbě místní komunikace je dle zák. č.13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích, nezbytné vypořádání majetkoprávního nesouladu pozemků pod stavbou komunikace 
(komunikace IV. třídy – chodníky). S ohledem na skutečnost, že se jedná o majetkoprávní urovnání – stavba 
na cizím pozemku – nebyla vyžadována stanoviska odborů.

Jedná se o výkup částí pozemků v k.ú. Horní Oldřichov
- st.p.č. 324 a st.p.č. 383 o vým. cca 49,50 m2
- p.p.č. 1483/1 o vým. cca 32,10 m2

Návrh ceny: 500,00 Kč/m2
a) výkup - 49,50 m2 tj. 24.750,00 Kč + ostatní náklady
b) výkup - 32,10 m2 tj. 16.050,00 Kč + ostatní náklady

Ceny pro prodej pozemků dle „Zásad“ 
II. cenové pásmo-pozemky pod stavbou komunikace 300,00 Kč/m2, tj.
a) výkup - 49,50 m2 tj. 14.850,00 Kč + ostatní náklady
b) výkup - 32,10 m2 tj. 9.630,00 Kč + ostatní náklady

Účel dle žádosti: majetkoprávní vypořádání – stavba na cizím pozemku

Vlastníci:
******

Vyjádření:

Příloha: 324 nabidky an.pdf Komentář:          

Příloha: 324 horold km.pdf Komentář:          

Příloha: 324 hor old foto.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 7.2.2020 13:14 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 7.2.2020 14:26 podepsáno
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