
Magistrát města Děčín 
materiál do jednání zastupitelstva města 

dne: 18.01.2016 
ZM 16 02 06 08 

Název: Domov se zvláštní režimem - Křešice 

 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města projednalo informaci o projektu „Domov se zvláštním režimem – 
Křešice“ a  
 
s c h v a l u j e  
 

1. podání žádosti o dotaci na projekt „Domov se zvláštním režimem – Křešice“ v rámci 
programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 
z MPSV ČR, 

1. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v odhadované výši 
50 mil. Kč bez DPH, 

2. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v min. předpokládané 
výši 12,5 mil. Kč. bez DPH. 

 

 
Stanovisko RM: 
 
Rada města projednala informaci o projektu „Domov se zvláštním režimem – Křešice“ a 
usnesením č. RM 16 04 36 05 ze dne 16.02.2016 doporučuje zastupitelstvu města schválit: 
 

1. podání žádosti o dotaci na projekt „Domov se zvláštním režimem – Křešice“ v rámci 
programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb z MPSV 
ČR, 

2. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v odhadované výši 
50 mil. Kč bez DPH, 

3. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v min. předpokládané 
výši 12,5 mil. Kč. bez DPH. 

 

Cena: 50 mil. Kč bez DPH 

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

 

 
Důvodová zpráva: 
Rada města dne 25.08.2015 schválila usnesením č. RM 15 14 50 01 záměr přípravy projektu 
„DZR – Křešice“. Projekt je v souladu se Strategickým plánem rozvoje města Děčín pro 
období 2014 – 2020 (3.5.5 Rozvojový cíl E5: Zajistit podmínky pro důstojné stáří) 
a s 3. komunitním plánem sociálních služeb města Děčín 2015 - 2018 (KS Senioři, Cíl 1.2., 
opatření 1.2.1.), potřebnost je dále definována ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních 
služeb v Ústeckém kraji na období 2015 – 2017.  
Záměr zřídit samostatný objekt poskytující službu domova se zvláštním režimem 
prostřednictvím přebudování bývalého objektu Hotel bowling club Děčín v Křešicích je 
finančně podporovatelný formou dotace z programu Rozvoj a obnova materiálně technické 
základny sociálních služeb z MPSV ČR. Dotace z MPSV činí až 75 % způsobilých nákladů, 
což znamená přibližně 37,5 mil. Kč bez DPH. Projekt obsahuje nezanedbatelnou položku 
nezpůsobilých výdajů (nelze financovat z dotace), které představuje výpočetní technika, 
vybavení technického, administrativního zázemí nebo zařízení místností určených jen pro 



zaměstnance, náhrada vlastníkům garáží, které je nutné zbourat apod. S těmito náklady je 
tedy třeba při realizaci počítat v rámci rozpočtu města. V současné době není možné určit 
rozsah těchto nezpůsobilých finančních nákladů.  
V reprodukovaném majetku musí být poskytovány sociální služby po dobu minimálně 20 let. 
U akce bude nutné předfinancování. Žádost o dotaci je nutné podat do 15.03.2016 a její 
povinnou součástí je usnesení zastupitelstva města o zabezpečení vlastních finančních 
zdrojů na financování akce. 
Uvádíme zde zatím částku bez DPH z toho důvodu, že doposud nemáme finální podobu 
rozpočtu, ze kterého by bylo možné určit výši DPH. Na sociální služby je totiž možné uplatnit 
snížení daně, ale v současné době není rozpočet projektu v takové fázi připravenosti, aby 
bylo možné určit v rámci kterých rozpočtových položek, bude možné sníženou daň uplatnit. 
Na rok 2016 je naplánována příprava projektové dokumentace, na níž má OMH schváleny 
finanční prostředky v rozpočtu města na rok 2016 ve výši 2,5 mil. Kč. Stavební část realizace 
projektu je naplánována na rok 2017 a finanční náklady na ní budou nárokovány do rozpočtu 
na rok 2017. 

 
 

Zpracoval: Mgr. Petr Kužel OR  

Předkladatel: Ing. Valdemar Grešík   

Počet příloh: 0   

 


