
MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 1. 2017 ZM 17 01 03 01

Název:
Zápis č. 5 z jednání Osadního výboru Dolní Žleb ze dne 07.12.2016

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města
bere na vědomí

zápis č. 5 z jednání Osadního výboru Dolní Žleb ze dne 07.12.2016.

Stanovisko RM:

Cena: 0,00
Návrh postupu: Doporučuje se vzít na vědomí

Důvodová zpráva:
Viz příloha - zápis č. 5 ze zasedání Osadního výboru Dolní Žleb ze dne 07.12.2016.

Vyjádření:

Příloha:
Zápis z 
jednání_5_2016_anonymi
zace.pdf

Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Petr Hodboď OPO 16.1.2017 15:20 podepsáno

Předkladatel: Mgr. Marie Blažková PRIM 17.1.2017 07:51 podepsáno















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 1. 2017 ZM 17 01 03 02

Název:
Zápis z 19. zasedání kontrolního výboru ze dne 10.11.2016, zápis z 20. zasedání kontrolního výboru ze dne 
07.12.2016

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města
bere na vědomí

zápis z 19. zasedání kontrolního výboru ze dne 10.11.2016, zápis z 20. zasedání kontrolního výboru ze dne 
07.12.2016.

Stanovisko RM:

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

Důvodová zpráva:
Viz příloha - Zápis z 19. zasedání kontrolního výboru ze dne 10.11.2016, zápis z 20. zasedání kontrolního 
výboru ze dne 07.12.2016

Vyjádření:

Příloha: Zapis_KV_ZM_19_161110
_anonym.pdf Komentář:          

Příloha: Zapis_KV_ZM_20_161207
_anonym.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Petr Hodboď OPO 16.1.2017 15:18 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jaromír Zajíček TAJ 16.1.2017 16:37 podepsáno

















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 1. 2017 ZM 17 01 03 03

Název:
Zápis č. 9/2016 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 14.12.2016

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 9/2016 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 14.12.2016 a tento
bere na vědomí

.

Stanovisko RM:

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

Důvodová zpráva:
Viz příloha - Zápis č. 9/2016 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 14.12.2016

Vyjádření:

Příloha: zapis_FVZM_9_2016_ano
nym.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 13.1.2017 11:09 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl PRIM 16.1.2017 15:45 podepsáno











MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 1. 2017 ZM 17 01 03 04

Název:
Lávka přes východní nádraží v Děčíně

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo informace o projektu „Lávka přes východní nádraží v Děčíně“ a
schvaluje

1. podání žádosti o dotaci na projekt „Lávka přes východní nádraží v Děčíně“ do SFDI,
2. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané min. výši 5 605 694 Kč.

Stanovisko RM:
Rada města dne 10.1.2017 projednala informace o projektu „Lávka přes východní nádraží v Děčíně“ a svým 
usnesením č. RM 17 01 36 04 doporučila zastupitelstvu města schválit:
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Lávka přes východní nádraží v Děčíně“ do SFDI,
2. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané min. výši 5,61 mil. Kč.

Cena: 5 605 694,00
Návrh postupu: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh na usnesení.

Důvodová zpráva:
Usnesením č. RM 16 05 36 06 ze dne 1.3.2016 byl schválen záměr realizace projektu. 

Lávka i její bezprostřední okolí je již tak daleko za hranicí své životnosti, že její stav byl expertním posudkem 
klasifikován stupněm VII jako havarijní. Cílem rekonstrukce stávající lávky přes kolejiště nádraží Děčín - 
východ a hlavním argumentem pro realizaci předkládaného projektu je navrácení kvality předmětného 
veřejného prostoru, který je v současné době devalvován omezenou funkčností a celkovou degradací 
mostního objektu i bezprostředně navazujících konstrukcí a ploch. 

Předpokládaný rozpočet na celou akci je 37 371 293 Kč. Na tuto akci budeme žádat o dotaci ze SFDI v rámci 
programu na Křížení komunikací, příspěvek může být poskytnut až do výše 85 %. U akce bude nutné 
spolufinancování ve výši min. 15 %. Žádost o dotaci je nutné podat do 31.1.2017. Spolufinacování akce ve 
výši min. 15 % bylo uplatněno v rámci schvalování rozpočtu na rok 2017 a nebylo pokryto. V případě 
schválení tohoto materiálu a dotace bude uplatněno krytí z kapitálové rezervy, případně z hospodaření z roku 
2016. Plánovaný harmonogram realizace akce je 10/2017 - 9/2018. Při měsíční fakturaci bude v roce 2017 
uhrazena městem pouze 1 faktura v odhadované poměrné částce 1/12 ve výši 3 114 274 Kč. V roce 2018 
bude uhrazena městem zbývající část spoluúčasti v min. výši 2 491 420 Kč.

Projekt Lávky přes východní nádraží v Děčíně včetně návaznosti k vlakovému nádraží byl podán v dubnu 
2016 do IROPu, dosud nemáme stanovisko o poskytnutí či neposkytnutí dotace. 



Vyjádření:

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Mgr. Bc. Petr Kužel OR 17.1.2017 13:17 podepsáno

Předkladatel: 17.1.2017 13:48 podepsáno



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 1. 2017 ZM 17 01 03 05

Název:
ITI - Smlouva o finančním vypořádání

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh Smlouvy o finančním vypořádání mezi jednotlivými partnery v rámci 
nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a

schvaluje

návrh Smlouvy o finančním vypořádání mezi jednotlivými partnery v rámci nástroje ITI Ústecko-chomutovské 
aglomerace.

Stanovisko RM:
Rada města projednala návrh Smlouvy o finančním vypořádání mezi jednotlivými partnery v rámci nástroje ITI 
Ústecko-chomutovské aglomerace a svým usnesením č. RM 17 01 36 05 ze dne 10.1.2017 doporučila 
zastupitelstvu města schválit Smlouvu o finančním vypořádání mezi jednotlivými partnery v rámci nástroje ITI 
Ústecko-chomutovské aglomerace.

Cena: 49 000,00
Návrh postupu: Rada města doporučuje schválit

Důvodová zpráva:
Materiál je předkládán s ohledem na realizaci integrované strategie, jíž je statutární město Děčín účastno. 
Smlouva o finančním vypořádání mezi jednotlivými partnery v rámci nástroje ITI Ústecko-chomutovské 
aglomerace urovnává finanční vztahy mezi partnery v rámci ITI Ústecko-chomutovské aglomerace, kdy 
některé výdaje na řízení a realizaci nástroje ITI jsou v rámci Operačního programu Technická pomoc, ze 
kterého je financována převážná většina nákladů na řízení nástroje ITI, zahrnuty mezi nezpůsobilé výdaje a je 
tedy nutné se o tyto výdaje v rámci partnerství podělit. Na základě usnesení Výboru pro přípravu integrované 
strategie ze dne 06.11.2015, kde se zástupci statutárních měst Ústeckého kraje zavázali podílet na 
financování řízení nástroje ITI, byla připravena tato smlouva o finančním vypořádání. Náklady za rok 2016 činí 
132 tis. Kč, které se budou dle smlouvy dělit mezi 4 partnerská města rovným dílem. V následujících letech 
budou již náklady na řízení nástroje ITI nižší. Předpokládaná min. částka za rok 2017 je 64 tis. Kč dohromady 
pro všechna partnerská města. Následující léta nelze dnes učinit odborný odhad, předpoklad je, že částka 
bude podobná částce roku 2017. Vyúčtování bude vždy probíhat v následujícím roce. V současné době je to 
tedy za rok 2016 - 33 tis. Kč a předpoklad úhrady za rok 2017 je v lednu 2018 - 16. tis Kč.

Vyjádření:



Schvalovací cesta:
Zpracoval: Mgr. Bc. Petr Kužel OR 17.1.2017 13:17 podepsáno

Předkladatel: 17.1.2017 13:46 podepsáno



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 1. 2017 ZM 17 01 03 06

Název:
Dotace na provoz sportovních zařízení města Děčín v roce 2017

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh smluv o poskytnutí dotací na provoz Fotbalového stadionu a 
sportovního areálu Máchovka pro FK JUNIOR Děčín, na provoz Zimního stadionu pro HC Děčín, z.s. a na 
provoz Sportovní haly Maroldova pro BK Děčín, s.r.o. pro rok 2017 a

rozhodlo

1. o poskytnutí dotací na provoz sportovních zařízení pro rok 2017 v předloženém výši.
2. o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací pro rok 2017 v předloženém znění.

Stanovisko RM:
Rada města usnesením č. RM 17 01 39 03 ze dne 10.01.2017 doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o 
poskytnutí dotací na provoz dle důvodové zprávy a dále rozhodnout o uzavření veřejnoprávních smluv o 
poskytnutí dotací v předloženém znění. 

Cena: 8 700 000,00
Návrh postupu: RM doporučuje rozhodnout o poskytnutí dotací a o uzavření smluv

Důvodová zpráva:
Odbor školství a kultury předkládá zastupitelstvu města zpracované návrhy dotací a veřejnoprávních smluv o 
poskytnutí dotací na provoz sportovních zařízení v majetku statutárního města Děčín. Uvedené dotace, v 
návaznosti na uzavřené nájemní smlouvy, jsou určeny na provoz Fotbalového stadionu a sportovního areálu 
Máchovka, na provoz Zimního stadionu Děčín a sportovní haly Maroldova, Děčín I.

Dotace na provoz sportovních zařízení města pro rok 2017, v celkové výši 8.700 tis. Kč, byly schváleny v 
rámci Rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2017 zastupitelstvem města usnesením č. ZM 16 10 03 01 
ze dne 15. 12. 2016.

Tyto finanční prostředky jsou účelově určeny na provoz sportovních zařízení města v navrhované výši:
FK JUNIOR Děčín, IČ: 66105609 - Fotbalový stadion a sportovní areál Máchovka 100.000,- Kč,
HC Děčín z.s., IČ: 69387605 - Zimní stadion Děčín - dotace ve výši 6.700.000,- Kč,
BK Děčín s.r.o., IČ: 62740971 - Sportovní hala Maroldova - dotace ve výši 1.900.000,- Kč,
Celkem 8.700.000,- Kč.

Vyjádření:



Příloha: Priloha c.1.pdf Komentář:          

Příloha: Priloha c.2.pdf Komentář:          

Příloha: Priloha c.3.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: 18.1.2017 09:12 podepsáno

Předkladatel: Mgr. Hana Cermonová PRIM 18.1.2017 09:26 podepsáno



















































MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 1. 2017 ZM 17 01 03 08

Název:
Prostupné zaměstnávání v SMS

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo informace o projektu „Prostupné zaměstnávání v SMS“ a
schvaluje

1. podání žádosti o dotaci na projekt „Prostupné zaměstnávání v SMS“ do Operačního programu 
Zaměstnanost,
2. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané min. výši 1 mil. Kč,
3. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín na rok 2018 v předpokládané max. výši 4,5 
mil. Kč (2/3 předpokládaných nákladů pro rok 2018). 

Stanovisko RM:
Rada města dne 10.1.2017 projednala informace o projektu „Prostupné zaměstnávání v SMS“ a svým 
usnesením č. RM 17 01 36 02 doporučila zastupitelstvu města schválit:
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Prostupné zaměstnávání v SMS“ do Operačního programu 
Zaměstnanost,
2. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané min. výši 1 mil. Kč,
3. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín na rok 2018 v předpokládané max. výši 4,5 
mil. Kč (2/3 předpokládaných nákladů pro rok 2018). 

Cena: 173 000,00
Návrh postupu: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh na usnesení.



Důvodová zpráva:
Statutární město Děčín se rozhodlo realizovat projekt zaměřený na nezaměstnané osoby s kumulací 
handicapů. Projektový záměr byl schválen dne 23.8.2016 usnesením č. RM 16 14 29 01. Práce s cílovou 
skupinou bude zaměřená zejména na identifikaci jejich problémů a nalezení mechanismu k jejich odstranění či 
zmírnění. Podstatná část z cílové skupiny bude zaměstnaná na pracovní pozici u příjemce dotace, kde 
účastníci projektu získají potřebné zkušenosti, pracovní návyky a historii, která jim následně pomůže při 
uplatnění na volném trhu práce. Účastníci projektu budou také podpořeni sérií doprovodných opatření. Na 
projekt je možné žádat o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost, z prioritní osy 1 Podpora 
zaměstnanosti a adaptability pracovní síly a specifického cíle 1.1.1 Zvýšit míru zaměstnanosti podpořených 
osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných. Projekt je obsažen v Integrované územní 
investici (ITI) Ústecko-chomutovské aglomerace. Realizace tohoto projektu statutárním městem Děčín je již 
předjednána s Řídícím výborem ITI. Na projekt je v rámci ITI alokováno 20 mil. Kč (celkové náklady projektu). 
Dotace je ve výši 95 %, spolufinancování města je ve výši 5 % (spolufinancování na rok 2017 již schváleno v 
rozpočtu na rok 2017). Projekt je financován v tzv. ex-ante režimu, kdy příjemce získává na projekt zálohové 
platby. Pro realizaci projektu na rok 2017 jsou finanční prostředky schváleny v rozpočtu na rok 2017. Finanční 
prostředky do rozpočtu na rok 2018 bude nárokovat OR.

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

Trvání projektu: 3 roky
Obsah projektu: poradenství, diagnostika, rekvalifikace, zaměstnání pro 81 osob

Uvedená cena ve výši 173 000 Kč je spoluúčast 5 % statutárního města Děčín pro rok 2017.

Nárok na rozpočet statutárního města Děčín:
r. 2017 - spolufinancování - 0,173 mil. Kč - již schváleno v rozpočtu na rok 2017 
r. 2018 - předfinancování - 4,5 mil. Kč - bude uplatňovat OR, spolufinancování 0,331 mil. Kč) 
r. 2019 - spolufinancování 0,331 mil. Kč - bude uplatňovat OR 
r. 2020 - spolufinancování 0,165 mil. Kč - bude uplatňovat OR

Vyjádření:

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Mgr. Bc. Petr Kužel OR 17.1.2017 13:18 podepsáno

Předkladatel: Mgr. Marie Blažková PRIM 18.1.2017 07:55 podepsáno



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 1. 2017 ZM 17 01 03 09

Název:
Zateplení MŠ č.p. 331, Děčín - Bynov

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo informace o projektu Zateplení MŠ č.p. 331, Děčín - Bynov a
schvaluje

realizaci projektu z vlastních finančních prostředků.

Stanovisko RM:
Rada města projednala informace o projektu Zateplení MŠ č.p. 331, Děčín - Bynov a usnesením č. RM 16 21 
36 05 ze dne 6.12.2016 doporučila zastupitelstvu města schválit variantu 1, tj. realizaci projektu z vlastních 
finančních prostředků.
Dále projednala variantu 2, tj. realizaci projektu s využitím dotačních prostředků z Operačního programu 
životní prostředí za dodržení podmínky zrealizování vzduchotechniky s rekuperací. Následovalo by zadání 
zakázky na vypracování realizační projektové dokumentace na vzduchotechniku v hodnotě 106 480 Kč vč. 
DPH firmě G design, spol. s.r.o., IČO 25466810.

Cena: 11 627 734,00
Návrh postupu: Ve schváleném rozpočtu na rok 2017 je již finanční krytí ve výši 9 582 mil. Kč, a to bez 

dotačního příspěvku.



Důvodová zpráva:
Rada města dne 25.3.2014 schválila usnesením č. RM 14 06 39 08 záměr zateplení objektu ZŠ a MŠ Na 
Pěšině. Následně rada města dne 5.4.2016 projednala informace o výzvě č. 19 z Operačního programu 
životní prostředí a schválila usnesením č. RM 16 07 39 02 variantu 3, tj. podání žádostí o dotaci na oba 
projekty - „Zateplení ZŠ č.p. 330, Děčín - Bynov“ a „Zateplení MŠ č.p. 331, Děčín - Bynov“ s tím, že přijetí 
dotace bude následně předloženo ke schválení zastupitelstvu města včetně spolufinancování a 
předfinancování projektu.

Žádost o dotaci byla úspěšná a projekt byl poskytovatelem dotace doporučen k finanční podpoře. Celkové 
náklady jsou 11,6 mil. Kč, dotace 3,8 mil. Kč. Poskytovatel dotace však nad rámec Vyhlášky č. 410/2005 Sb. 
(o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a 
mladistvých) stanovil za podmínku, že projekt musí obsahovat i realizaci nuceného větrání (rekuperaci).

Rada města projednala 6.12.2016 dvě varianty, z nichž doporučila zastupitelstvu města schválit variantu 1. 
Varianta 1
Dotace na zateplení a výměnu výplní otvorů bude odmítnuta s tím, že nebudeme muset realizovat rekuperaci. 
Celkové náklady před výběrovým řízením na zhotovitele stavby jsou 11,6 mil. Kč.
Varianta 2 
V případě realizace projektu za podmínek poskytovatele dotace, je třeba dopracovat realizační projektovou 
dokumentaci na vzduchotechniku včetně rekuperace (cca 106 tis. Kč). Dle odhadu projektanta se náklady na 
realizaci rekuperace navýší cca o 2 mil. Kč - výdaje se týkají pouze učeben (nikoli sociálního zařízení, chodeb, 
kabinetů,...). Jedná se o minimální opatření pro splnění podmínek poskytovatele dotace, nikoli komplexní 
řešení vzduchotechniky objektu. Celkové náklady včetně minimální rekuperace budou tedy cca 13,6 mil. Kč, 
dotace zůstane 3,8 mil. Kč, vlastní podíl města bude cca 9,8 mil. Kč. Zadání projektové dokumentace 
společnosti G DESIGN, spol. s r.o. navrhujeme z toho důvodu, že tato společnost zpracovala již projektovou 
dokumentaci na zateplení, a to na základě výběrového řízení.

Mezi výhody rekuperace patří zejména dílčí úspora tepla a snížení CO 2 ve třídách. V případě novostaveb se 
jedná o jeden z prvků komplexního řešení moderních budov. V případě stávajícího objektu mezi nevýhody 
patří zvýšený hluk, vyšší provozní náklady na údržbu vzduchotechniky (zejm. pravidelná výměna filtrů). Pro 
zajištění větší efektivity zařízení pak není žádoucí příliš otevírat okna. V případě, že není instalace 
vzduchotechniky provedena odborně, může docházet i ke zvýšení vlhkosti v místnostech.

Vyjádření:

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Mgr. Bc. Petr Kužel OR 17.1.2017 13:16 podepsáno

Předkladatel: 17.1.2017 13:43 podepsáno



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 1. 2017 ZM 17 01 03 10

Název:
Zateplení ZŠ č.p. 330, Děčín - Bynov

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo informace o projektu Zateplení ZŠ č.p. 330, Děčín - Bynov a
schvaluje

realizaci projektu z vlastních finančních prostředků.

Stanovisko RM:
Rada města projednala informace o projektu Zateplení ZŠ č.p. 330, Děčín - Bynov a usnesením č. RM 16 21 
36 04 ze dne 6.12.2016 doporučila zastupitelstvu města schválit variantu 1, tj. realizaci projektu z vlastních 
finančních prostředků.
Dále projednala variantu 2, tj. realizaci projektu s využitím dotačních prostředků z Operačního programu 
životní prostředí za dodržení podmínky zrealizování vzduchotechniky s rekuperací. Následovalo by zadání 
zakázky na vypracování realizační projektové dokumentace na vzduchotechniku v hodnotě 199 650 Kč vč. 
DPH firmě G design, spol. s.r.o., IČO 25466810.

Cena: 54 892 311,00
Návrh postupu: V současné době není v rozpočtu města finanční krytí, to bude případně uplatněno 

následně, dle priorit. Bude-li vyhlášen vhodný dotační program, bude se projekt opět 
projednávat v orgánech města.



Důvodová zpráva:
Rada města dne 25.3.2014 schválila usnesením č. RM 14 06 39 08 záměr zateplení objektu ZŠ a MŠ Na 
Pěšině. Následně rada města dne 5.4.2016 projednala informace o výzvě č. 19 z Operačního programu 
životní prostředí a schválila usnesením č. RM 16 07 39 02 variantu 3, tj. podání žádostí o dotaci na oba 
projekty - „Zateplení ZŠ č.p. 330, Děčín - Bynov“ a „Zateplení MŠ č.p. 331, Děčín - Bynov“ s tím, že přijetí 
dotace bude následně předloženo ke schválení zastupitelstvu města včetně spolufinancování a 
předfinancování projektu.

Žádosti o dotaci byla úspěšná a projekt byl poskytovatelem dotace doporučen k finanční podpoře. Celkové 
náklady jsou 54,9 mil. Kč, dotace 17,1 mil. Kč. Poskytovatel dotace však nad rámec Vyhlášky č. 410/2005 Sb. 
(o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a 
mladistvých) stanovil za podmínku, že projekt musí obsahovat i realizaci nuceného větrání (rekuperaci).

Rada města projednala 6.12.2016 dvě varianty, z nichž doporučila zastupitelstvu města schválit variantu 1. 
Varianta 1 
Dotace na zateplení a výměnu výplní otvorů bude odmítnuta s tím, že nebudeme muset realizovat rekuperaci. 
Projekt lze realizovat např. po etapách - jedná se o komplex několika pavilónů, tudíž by tato možnost byla 
reálná. Celkové náklady před výběrovým řízením na zhotovitele stavby jsou 54,8 mil. Kč. 
Varianta 2 
V případě realizace projektu za podmínek poskytovatele dotace, je třeba dopracovat realizační projektovou 
dokumentaci na vzduchotechniku včetně rekuperace (cca 200 tis. Kč). Dle odhadu projektanta se náklady na 
realizaci rekuperace navýší cca o 14 mil. Kč - výdaje se týkají pouze učeben (nikoli kuchyně, jídelny, 
tělocvičny, kabinetů,...). Jedná se o minimální opatření pro splnění podmínek poskytovatele dotace, nikoli 
komplexní řešení vzduchotechniky objektu. Celkové náklady včetně minimální rekuperace budou cca 69 mil. 
Kč, dotace zůstane 17 mil. Kč, vlastní podíl města bude cca 52 mil. Kč. Zadání projektové dokumentace 
společnosti G DESIGN, spol. s r.o. navrhujeme z toho důvodu, že tato společnost zpracovala již projektovou 
dokumentaci na zateplení, a to na základě výběrového řízení. 

Mezi výhody rekuperace patří zejména dílčí úspora tepla a snížení CO 2 ve třídách. V případě novostaveb se 
jedná o jeden z prvků komplexního řešení moderních budov. V případě stávajícího objektu mezi nevýhody 
patří zvýšený hluk, vyšší provozní náklady na údržbu vzduchotechniky (zejm. pravidelná výměna filtrů). Pro 
zajištění větší efektivity zařízení pak není žádoucí příliš otevírat okna. V případě, že není instalace 
vzduchotechniky provedena odborně, může docházet i ke zvýšení vlhkosti v místnostech.

Vyjádření:

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Mgr. Bc. Petr Kužel OR 17.1.2017 13:18 podepsáno

Předkladatel: 17.1.2017 13:50 podepsáno



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 1. 2017 ZM 17 01 04 01

Název:
Prodej pozemku p. č. 75/1 k. ú. Prostřední Žleb - záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
zvěřejňuje

záměr města prodat pozemek p. č. 75/1 o výměře 1686 m2 v k. ú. Prostřední Žleb.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 06.12.2016 návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a usnesením  
č. RM 16 21 37 07 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 75/1 o 
výměře 1686 m2 k. ú. Prostřední Žleb. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučuje zveřejnit záměr



Důvodová zpráva:

Rekapitulace: 

- OMH obdržel žádost o prodej pozemku p. č. 75/1 v k. ú. Prostřední Žleb; 

- žadatelé vlastní sousední pozemek p. č. 76/2 se st. p. č. 16 k. ú. Prostřední Žleb; 

- dle sdělení žadatelů, bude pozemek sloužit jako zahrada v rámci funkčního celku rodinného domu s 
přístupem z veřejné komunikace. 

Poznámka: 

OR – nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OSU - oddělení územního rozhodování nemá námitek k prodeji pozemku parcely č. 75/1 v k. ú. Prostřední 
Žleb na zahradu a přístup k rodinnému domu ve vlastnictví žadatelů. 

Stavební úřad Magistrátu města Děčín Úřad územního plánování Magistrátu města Děčín, příslušný dle ust. § 
6 odst.1e) a f) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že 
předmětný pozemek se dle platného Územního plánu města Děčín nachází v zastavěném území a je součástí 
zóny BV – Smíšená zóna s RD venkovského typu. Plánovaný záměr není s regulativem funkčního využití 
zóny v rozporu. Upozorňujeme, že na pozemku se nachází Útvar povrchových vod tekoucích. S prodejem za 
účelem zahrady souhlasíme. 
Funkční využití zóny BV dle Územního plánu města Děčín: 
Přípustné: 
individuální trvalé bydlení v příměstské zóně ve spojení s užitkovými zahradami a samozásobitelským 
hospodářstvím, ojediněle i v bytových domech, individuální rekreace, lokální občanské vybavení (maloobchod, 
veřejné ubytování a stravování, sportovní zařízení), nerušící podnikatelské aktivity, odpovídající komunikace 
(přístupové a účelové), turistické trasy, odstavná parkoviště, MHD, garáže, všechny formy zeleně, nezbytná 
technická infrastruktura, 
Výjimečně přípustné: 
objekty zemědělské výroby (pásmo hygienické ochrany), rodinné farmy, nerušící výrobní aktivity a služby, 
Nepřípustné: 
ostatní rušící výrobní aktivity a služby. 
Prostorové uspořádání: 
počet podlaží: 1 - 2 + podkroví 
intenzita zastavění pozemku v %: 15. 

Poznámka: 
Pro informaci uvádíme, že nový rozpracovaný Územní plán Děčín řadí tento pozemek do oblasti ZN – zeleň 
nezastavitelných soukromých zahrad. 

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji p. p. č. 75/1 v k. ú. Prostřední Žleb o výměře 
1686 m2 za účelem užívání zahrady a zajištění přístupu k nemovitosti z veřejné komunikace. 

OMH - místním šetřením bylo zjištěno, že pozemek je svažitý, přístupný z komunikace a s pozemkem 
žadatele tvoří funkční celek. S prodejem na zahradu souhlasíme. 

Jedná se o pozemek p. č. 75/1 k. ú. Prostřední Žleb o výměře 1686 m2. 

Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“ 
III. pásmo – zahrada k domu - 200,- Kč/m2 – celkem 337.200,- Kč. 

Účel dle žádosti: zahrada k domu 



Žadatelé: ******

Závazky a pohledávky vůči městu: žadatelé nejsou vedeni v evidenci dlužníků města 

Vyjádření:

OR OSU OZP OMH                            
A A - pozn. A A - pozn.                            

Vysvětlivky:

Příloha: KM 75_1 109 zakres.pdf Komentář:          

Příloha: 75_1_109 - zadost.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Ilona Šeneklová 16.1.2017 15:04 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl PRIM 16.1.2017 15:44 podepsáno
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MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 1. 2017 ZM 17 01 04 02

Název:
Prodej části pozemku p. č. 308/1 k. ú. Boletice nad Labem - záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
nezveřejňuje

záměr města prodat část pozemku p. č. 308/1 v k. ú. Boletice nad Labem.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 06.12.2016 návrh na prodej části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a 
usnesením č. RM 16 21 37 09 nedoporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku 
p. č. 308/1 k. ú. Boletice nad Labem. 

Dále rada města projednala variantu č. 2, tj doporučit zastupitelstvu města prodej části pozemku p. č. 308/1  
v k. ú. Boletice nad Labem. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM nedoporučuje zveřejnit záměr



Důvodová zpráva:

Rekapitulace: 

- OMH obdržel žádost na odprodej části pozemku p. č. 308/1 k. ú. Boletice nad Labem; 

- žadatel je vlastníkem sousedních pozemků p. č. 311 s domem č. p. 434 k. ú. Boletice nad Labem; 

- v současné době je pozemek na základě nájemní smlouvy užíván žadatelem na předzahrádku a 
přístup k rodinným domům; 

- uvedená část pozemku je součástí místní komunikace ul. Na Slovanech, Děčín XXXII 

Poznámka: 

OR – nemá v této lokalitě žádný záměr. 

OSU – oddělení územního rozhodování nedoporučuje k prodeji část pozemku parc. č. 308/1 v katastrálním 
území Boletice nad Labem. Prodejem by došlo k znemožnění příjezdu ke garáži na sousedním pozemku. 

Stavební úřad Magistrátu města Děčín Úřad územního plánování, příslušný dle ust. § 6 odst.1e) a f) zákona 
č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že předmětný pozemek se 
dle platného Územního plánu města Děčín nachází v zastavěném území a je veden jako ostatní plocha - 
komunikace. Pozemek je součástí zóny BM – RD městského typu. Z důvodu možného rozšíření místní 
komunikace prodej nedoporučujeme. 
Funkční využití zóny BM dle 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 nový rozpracovaný Územní plán Děčín tento současný stav respektuje. 

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji části pozemku p. č. 308/1 v k. ú. Boletice nad 
Labem za předpokladu, že zůstane zachován přístup i pro pěší i vozidla pro vlastníky sousedních nemovitostí.
 
OSC – nedoporučuje prodej p. p. č. 308/1 k. ú. Boletice nad Labem, uvedená část pozemku je součástí místní 
komunikace ul. Na Slovanech, Děčín XXXII, je zpevněná asfaltem a jako předzahrádka tudíž neslouží. 

OMH – místním šetřením bylo zjištěno, že pozemek je užíván jako příjezd k domům, v současné době je 
oddělen nízkou zídkou. V případě prodeje je pravděpodobné, že bude docházet k nesrovnalostem mezi 
sousedy. Doporučujeme pozemek p. č. 308/1 k. ú. Boletice nad Labem ponechat v majetku města jako 
komunikaci. 

Jedná se o pozemek p. č. 308/1 k. ú. Boletice nad Labem o výměře cca 65 m2. 



Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“ 
III. pásmo – ostatní pozemky - 500.- Kč/ m2 - celkem 32.500.- Kč 

Žadatel: ****** 
Závazky a pohledávky vůči městu: žadatel není veden v evidenci dlužníků města 

Vyjádření:

OR OSU OZP OSC OMH                   
A N - pozn. A N - pozn. N - pozn.                   

Vysvětlivky:

Příloha: 308_1 Boletice - 
zadost.pdf Komentář:          

Příloha: KM 308_1 108 zakres.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Ilona Šeneklová 16.1.2017 15:04 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl PRIM 16.1.2017 15:46 podepsáno
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MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 1. 2017 ZM 17 01 04 03

Název:
Prodej části pozemku p. č. 1785 k. ú. Děčín - záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
nezveřejňuje

záměr města prodat část pozemku p. č. 1785 v k. ú. Děčín.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 06.12.2016 návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a usnesením  
č. RM 16 21 37 08 nedoporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1785 k. 
ú. Děčín. 

Dále rada města projednala variantu č.2, tj doporučit zastupitelstvu města prodej části pozemku p. č. 1785 v k. 
ú. Děčín.

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM nedoporučuje zveřejnit záměr



Důvodová zpráva:

Rekapitulace: 

- OMH obdržel žádost na odprodej části pozemku p. č. 1785 k. ú. Děčín; 

- žadatelé vlastní sousední pozemek p. č. 1781 s domem č. p. 325 k. ú. Děčín; 

- dle sdělení žadatelů bude pozemek sloužit jako zázemí k domu a zároveň dojde k zarovnání hranic 
pozemku. 

Poznámka: 

OR – nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OSU - oddělení územního rozhodování nemá námitek k prodeji části pozemku parc. č. 1785 v katastrálním 
území Děčín o výměře cca 20 m², za účelem zarovnání hranic pozemku a zázemí k domu ve vlastnictví 
žadatelů. 

Stavební úřad Magistrátu města Děčín Úřad územního plánování, příslušný dle ust. § 6 odst.1e) a f) zákona  
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že předmětný pozemek se 
dle platného Územního plánu města Děčín nachází v zastavěném území a je součástí zóny SM – Smíšená 
městská zóna. Plánovaný záměr není s regulativem funkčního využití zóny v rozporu. S prodejem části 
pozemku souhlasíme. 
Funkční využití zóny SM dle Územního plánu města Děčín: 
Přípustné: 
trvalé bydlení v městských i bytových domech, individuální trvalé bydlení, zařízení obchodu, veřejného 
stravování, školství, tělovýchovné areály, vybavenost celoměstského a lokálního charakteru (zdravotní a 
sociální, kulturní, církevní, ubytování), odpovídající komunikační síť (hlavní ulice s charakterem městské třídy), 
MHD, parkovací plochy, zeleň liniová i plošná, nezbytná technická infrastruktura, 
Výjimečně přípustné: 
nerušící provozy drobné výroby a služeb, garáže, čerpací stanice PHM, 
Nepřípustné: 
areály výroby, skladů, dopravních zařízení a rušících výrobních služeb. 
Prostorové uspořádání: 
počet podlaží: 3 - 4 
intenzita zastavění pozemku v %: 50 
Doporučené typy domů: 
polyfunkční městské domy s odpovídajícím uspořádáním parteru a 50 % trvalým bydlením, bytové domy a 
„vila“ domy se 100 % trvalým bydlením vymezené regulativy, vyplývající z podmínek příslušného prostoru či 
lokality. 
Poznámka: 
Pro informaci uvádíme, že nový rozpracovaný Územní plán Děčín řadí tento pozemek do oblasti BH – Bydlení 
hromadné. 

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji části p. p. č. 1785 k. ú. Děčín o výměře cca  
20 m2.. Vzhledem k faktu, že se jedná o součást veřejného chodníku v těsné blízkosti autobusové zastávky, 
doporučujeme zvážit pouze pronájem předmětné části pozemku k zachování manipulačního prostoru v okolí 
stanice MAD. 

OMH – souhlasí s prodejem části pozemku p. č. 1785 k. ú. Děčín. Odprodejem pozemku vznikne ucelení 
prostoru. 

Jedná se o pozemek p. č. 1785 k. ú. Děčín o výměře cca 20 m2. 



Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“ 
II. pásmo – drobné podnikání – 800,- Kč/m2 – celkem 16.000,- Kč. 

Účel dle žádosti: zázemí k domu – zarovnání pozemku 

Žadatelé: ******

Závazky a pohledávky vůči městu: žadatelé nejsou vedeni v evidenci dlužníků města 

Vyjádření:

OR OSU OZP OMH                            
A A - pozn. A - pozn. A - pozn.                            

Vysvětlivky:

Příloha: 1785_101 - zadost.pdf Komentář:          

Příloha: KM 1785_101 zakres.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Ilona Šeneklová 16.1.2017 15:05 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl PRIM 16.1.2017 15:47 podepsáno
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MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 1. 2017 ZM 17 01 04 04

Název:
Prodej části pozemku p. č. 113 k. ú. Boletice nad Labem - záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
nezveřejňuje

záměr města prodat část pozemku p. č. 113 v k . ú. Boletice nad Labem.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 10.1.2017 návrh na prodej části pozemku v k . ú. Boletice nad Labem a 
usnesením č. RM 17 01 37 11 nedoporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku 
p. č. 113 k. ú. Boletice nad Labem.

Dále rada města projednala variantu č. 2, tj. doporučit zastupitelstvu města prodej části pozemku p. č. 113  
v k. ú. Boletice nad Labem.

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM nedoporučuje zveřejnit záměr



Důvodová zpráva:

Rekapitulace:

- OMH obdržel žádost na odprodej části pozemku p. č. 113 k.ú. Boletice nad Labem;

- žadatelé vlastní pozemek p. č. 116 a p. č. 117 se st. p. č. 127 v k. ú. Boletice nad Labem, o prodej části 
pozemku p. č. 113 k. ú. Boletice n. Lab. o výměře cca 79 m2 požádali z důvodu rozšíření zahrady

- žadatelé byli upozorněni, že v požadované části pozemku je vedena trasa horkovodu vč. jeho 
ochranného pásma, využití pozemku je proto velmi omezené;

- byl osloven vlastník tepelného zařízení, který žádá o zatížení pozemku věcným břemenem, toto bude 
řešeno po doložení geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene;

- v současné době je pozemek rozdělen na 7 částí a pronajat na zahrady.

Poznámka:

OR – nemá v této lokalitě žádný záměr. 

OSU – oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji části pozemku p. č. 113 v 
k. ú. Boletice nad Labem (dle stávající nájemní smlouvy) na zahradu. 
OSU - úřad územního plánování, příslušný dle ust. § 6 odst.1e) a f) zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že předmětný pozemek se dle platného Územního 
plánu města Děčín nachází v zastavěném území a je součástí zóny SM – Smíšená centrální zóna. Plánovaný 
záměr není s regulativem funkčního využití zóny v rozporu. S prodejem souhlasíme. 
Funkční využití zóny SM dle Územního plánu města Děčín: 
Přípustné: 
trvalé bydlení v městských i bytových domech, individuální trvalé bydlení, zařízení obchodu, veřejné 
stravování, školství, tělovýchovné areály, vybavenost celoměstského a lokálního charakteru (zdravotní a 
sociální, kulturní, církevní, ubytování) odpovídající komunikační síť (hlavní ulice s charakterem městské třídy), 
MHD, parkovací plochy, zeleň liniová i plošná, nezbytná technická infrastruktura. 
Výjimečně přípustné: 
nerušící provozy drobné výroby a služeb, garáže, čerpací stanice PHM. 
Nepřípustné: 
areály výroby, skladů, dopravních zařízení a rušících výrobních služeb. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 3 - 4 
intenzita zastavění pozemku v %: 50 
Doporučené typy domů: polyfunkční městské domy s odpovídajícím uspořádáním parteru a 50 % trvalým 
bydlením, bytové domy a „vila“ domy se 100% trvalým bydlením vymezené regulativy, vyplývající z podmínek 
příslušného prostoru či lokality. 
Poznámka: 
Pro informaci uvádíme, že nový rozpracovaný Územní plán Děčín řadí tento pozemek do oblasti SM – Plocha 
smíšená obytná městská. 

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji p. p. č. 113 v k. ú. Boletice nad Labem za účelem 
užívání zahrady stávajícímu nájemci. 

OMH – na části pozemku p. č. 113 k. ú. Boletice nad Labem se nachází podzemní topný kanál, který zásobuje 
teplem a TUV sídliště Boletice nad Labem. V minulosti nebyla tato část pozemku z důvodu vedení trasy 
topného tělesa pronajímána. V současné době je pozemek rozdělen a jeho části pronajímány na zahrady s 
podmínkou, že v části nad topným kanálem nebudou prováděny žádné stavební úpravy a nájemci nebudou 
vysazovat hluboko kořenící rostliny. OMH nedoporučuje prodej této části pozemku z důvodu budoucích 
možných oprav a údržby podzemního technického zařízení. OMH oslovil vlastníka technologického zařízení, 
který v současné době zajišťuje geometrický plán. Následně bude řešeno zatížení pozemku věcným 



břemenem. OMH nedoporučuje prodej části pozemku a to s ohledem na možnost zástavby celého pozemku 
bytovým domem nebo jinou stavbou občanské vybavenosti v budoucnu. 

Nájemní smlouva: 7x zahrada 

Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“ 
II. pásmo – zahrada – 1000,- Kč/m2 koef. 0,3 – celkem 23.700,- Kč 

Jedná se o pozemek p. č. 113 k. ú. Boletice nad Labem. 

Žadatelé: ******

Závazky a pohledávky vůči městu: žadatelé nejsou vedeni v evidenci dlužníků města 

Vyjádření:

OR OSU OZP OMH                            
A A - pozn. A - pozn. N - pozn.                            

Vysvětlivky:

Příloha: KM - 113 _118 zakres.pdf Komentář:          

Příloha: zadost p.c. 113 - k.ú. 
118.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Ilona Šeneklová 16.1.2017 15:05 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl PRIM 16.1.2017 15:48 podepsáno







MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 1. 2017 ZM 17 01 04 05

Název:
Prodej části pozemku p.č. 2864 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. 2864 v k.ú. Podmokly.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 10.1. 2017 návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a usnesením č. RM 17 
01 37 10 nedoporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p.č. 2864 v k.ú. 
Podmokly.
Dále rada města projednala variantu č. 2, tj. doporučit zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část 
pozemku p.č. 2864 o vým. dle GP, který bude vyhotoven, v k.ú. Podmokly. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM nedoporučila zveřejnit záměr



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:

- žádost o prodej části pozemku p.č. 2864 k.ú. Podmokly pro rozšíření předzahrádky k rodinnému domu 
žadatele;

- pozemek je v evidenci katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha – komunikace a je součástí ulice 
Lidická;

- požadovaná část pozemku je rezervou pro případné rozšíření místní komunikace a je využívaná jako 
výhybna a obratiště.

Vyjádření:
OR – neplánuje žádnou akci.

OSU - odd. územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodej části pozemku p.č. 2864 v 
katastrálním území Podmokly, za podmínky, že město neuvažuje s rozšířením místní komunikace v dané 
lokalitě.
OSU - odd. Úřad územního plánování sděluje, že předmětná část pozemku se dle platného Územního plánu 
města Děčín nachází v zastavěném území a je vedena jako ostatní plocha – komunikace. Pozemek je 
součástí zóny BM – RD městského typu. Z důvodu možného rozšíření místní komunikace prodej části 
pozemku nedoporučujeme.
Funkční využití zóny BM dle 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 nový rozpracovaný Územní plán Děčín tento současný stav respektuje.

OSC – jako příslušný silniční správní úřad nesouhlasí s prodejem části p.p.č. 2864 k.ú. Podmokly. Uvedená 
část pozemku je rezervou pro případné rozšíření místní komunikace na p.p.č. 2864 k.ú. Podmokly. V 
současné době slouží část p.p.č. 2864 k.ú. Podmokly jako výhybna a obratiště.

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji části pozemku p.č. 2864 k.ú. Podmokly o vým. 
cca 75 m2 za účelem rozšíření předzahrádky.

OMH – nedoporučuje prodej části pozemku pro rozšíření předzahrádky domu. Pozemek je v evidenci katastru 
nemovitostí veden jako ostatní plocha – komunikace a je součástí ulice Lidická. Požadovaná část pozemku je 
pomocný silniční pozemek, je rezervou pro případné rozšíření místní komunikace a je využívaná jako výhybna 
a obratiště.

Jedná se o prodej části pozemku p.č. 2864 o vým. cca 75 m2 v k.ú. Podmokly.

Cena pozemku: dle „Zásad“ II. pásmo 1000,- Kč/m2 – zahrada (koef. 0,3) – 22 500,- Kč

Nájemní smlouva: 0

Účel dle žádosti: rozšíření předzahrádky

Žadatel: ******

Závazky a pohledávky vůči městu: žadatel není veden v evidenci dlužníků města 



Vyjádření:

OR OSU OSC OZP OMH                   
A N N A N                   

Vysvětlivky:
0

Příloha: 2864 zad anon.pdf Komentář: anonym

Příloha: 2864 podm km.pdf Komentář: anonym

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Ilona Šeneklová 16.1.2017 15:41 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl PRIM 16.1.2017 15:49 podepsáno









MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 1. 2017 ZM 17 01 04 06

Název:
Prodej pozemku p. č. 2656 k. ú. Podmokly

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje

prodej pozemku p. č. 2656 o výměře 23 m2 v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím pro  
******, za cenu 6.900,- Kč + ostatní náklady.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 06.12.2016 návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a usnesením 
č. RM 16 18 37 17 doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 2656 o výměře 23m2 
v k.ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím pro ******,
za cenu 6.900,- Kč + ostatní náklady.

Cena: 6 900,00
Návrh postupu: RM doporučila schválit prodej



Důvodová zpráva:

Rekapitulace:

- OMH obdržel žádost o prodej pozemku p. č. 2656 k. ú. Podmokly;

- žadatel žádá o odprodej pro potřeby nájemníků (zázemí k domu);

- žadatel vlastní sousední pozemek p. č. 2655 s domem č. p. 783 v k. ú. Podmokly.

RM záměr - usn.č. RM 16 17 37 19 ze dne 04.10.2016
ZM  záměr - usn.č. ZM 16 08 04 14 ze dne 20.10.2016

Poznámka:

OR - nemá v této lokalitě žádný záměr

OSU - Stavební úřad Magistrátu města Děčín oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá 
námitek k prodeji pozemku p. č. 2656 v k. ú. Podmokly o výměře 23 m2 pro potřeby nájemníků sousedícího 
pozemku. 
Stavební úřad Magistrátu Děčín Úřad územního plánování, příslušný dle ust. § 6 odst. 1e) a f) zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že předmětný pozemek se dle 
platného Územního plánu města Děčín nachází v zastavěném území a je součástí zóny SM – SMÍŠENÁ 
MĚSTSKÁ ZÓNA. Plánovaný záměr není s regulativem funkčního využití zóny v rozporu. 
S prodejem souhlasíme. 
Funkční využití zóny SM dle Územního plánu města Děčín 
Přípustné: 
trvalé bydlení v městských i bytových domech, individuální trvalé bydlení, zařízení obchodu, veřejného 
stravování, školství, tělovýchovné areály, vybavenost celoměstského a lokálního charakteru (zdravotní a 
sociální, kulturní, církevní, ubytování), odpovídající komunikační síť (hlavní ulice s charakterem městské třídy), 
MHD, parkovací plochy, zeleň liniová i plošná, nezbytná technická infrastruktura, 
Výjimečně přípustné: 
nerušící provozy drobné výroby a služeb, garáže, čerpací stanice PHM, 
Nepřípustné: 
areály výroby, skladů, dopravních zařízení a rušících výrobních služeb. 
Prostorové uspořádání: 
počet podlaží: 3-4 
intenzita zastavění pozemku v %:50 
Doporučené typy domů: 
polyfunkční městské domy s odpovídajícím uspořádáním parteru a 50 % trvalým bydlením, bytové domy a 
„vila“ domy se 100 % trvalým bydlením vymezené regulativy, vyplývající z podmínek příslušného prostoru či 
lokality. 
Poznámka: 
pro informaci uvádíme, že nový rozpracovaný Územní plán Děčín řadí tento pozemek do oblasti SM – Plocha 
smíšená obytná městská. 

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji p.p.č. 2656 v k.ú. Podmokly o výměře 23 m2 za 
účelem zřízení zázemí k domu. 

OMH – doporučuje prodej pozemku na zázemí k domu žadatele. Pozemek je pro město Děčín bez možnosti 
přístupu a takto bude zajištěna jeho údržba. 

Jedná se o pozemek p. č. 2656 o výměře 23 m2 v k. ú. Podmokly. 

Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“ 
II. pásmo – zahrada – 1000,-Kč/m2 koef. 0,3 – celkem 6900,- Kč 



Nájemní smlouva: 0 

Účel dle žádosti: zázemí k domu 

Žadatel: ****** 

Závazky a pohledávky vůči městu: žadatel není veden v evidenci dlužníků města 

Vyjádření:

OR OSU OZP OMH                            
A A - pozn. A A - pozn.                            

Vysvětlivky:

Příloha: 2656 - žádost.pdf Komentář:          

Příloha: KM 2656_108 zakres.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Ilona Šeneklová 16.1.2017 15:41 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl PRIM 16.1.2017 15:50 podepsáno





danoliv
Text napsaný psacím strojem
PODMOKLY

danoliv
Čára

danoliv
Text napsaný psacím strojem
žádost o prodej



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 1. 2017 ZM 17 01 04 07

Název:
Prodej částí pozemků p.č. 1717/1 a 1717/2 v k.ú. Děčín

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Děčín a
schvaluje

prodej části pozemku p.č. 1717/1 a části pozemku p.č. 1717/2 k.ú. Děčín (dle GP č. 2502-98/2016 se jedná o 
p.č. 1717/10 o výměře 100 m2) se všemi součástmi a příslušenstvím, pro pana ******, za cenu 80.000,- Kč + 
ostatní náklady.

Stanovisko RM:
RM dne 10.01.2017.usnesením č. RM 17 01 37 12 doporučila ZM schválit prodej části pozemku p.č. 1717/1 a 
části pozemku p.č. 1717/2 k.ú. Děčín (dle GP č. 2502-98/2016 se jedná o p.č. 1717/10 o výměře 100 m2) se 
všemi součástmi a příslušenstvím, pro pana ******, za cenu 80.000,- Kč + ostatní náklady.

Cena: 80 000,00
Návrh postupu: RM doporučila schválit prodej



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
- ****** je vlastníkem objektu na pozemku st.p.č. 1718/1 a p.č. 1719 vše k.ú. Děčín 
- V areálu se nachází firemní objekt „Střešní systémy“, a současně je zde plánována realizace „Domu s 
pasantními byty“ 
- Z důvodu nutného zajištění 7 parkovacích míst k bytovým jednotkám, v rámci stavebního řízení, požádal pan 
****** o pronájem části pozemku p.č. 1717/1 k.ú. Děčín – viz příloha 
- OMH doporučuje schválit prodej požadovaných částí pozemků, neboť parkovací stání by měla být nedílnou 
součástí staveb bytových jednotek 

Pozemek p.č. 1717/1 k.ú. Děčín 
Záměr RM dne 22.03.2016 – usnesení č. RM 16 06 37 11 – A 
Záměr ZM dne 27.04.2016 – usnesení č. ZM 16 04 05 03 – A 

Pozemek p.č. 1717/2 k.ú. Děčín 
Záměr RM dne 24.05.2016 – usnesení č. RM 16 10 37 16 – A 
Záměr ZM dne 30.06.2016 – usnesení č. ZM 16 06 06 10 – A 

Nájemní smlouva: 0 

Návrh ceny za prodej: dle Zásad - tj. II. pásmo - 1000,- Kč x koef. 0,8 (podnikání) = 800, Kč/m2, při celkové 
výměře 100 m2 = 80.000,- Kč 

Žadatel není v evidenci dlužníků města: ******

Vyjádření:

OSC OSU OŽP OR OMH                   
A-pozn. A-pozn. A A-pozn. A-pozn.                   

Vysvětlivky:
Poznámka OSC: preferuje prodej části pozemku vzhledem ke skutečnosti, že parkovací stání by měla být 
nedílnou součástí staveb bytových jednotek. V případě pronájmu pak není zaručeno, že parkovací stání, 
nezbytná k nově vzniklým bytovým jednotkám budou zachována i v budoucnosti. 

Poznámka OSU: nemá námitek k prodeji částí pozemku p.č. 1717/1 a 1717/ v katastrálním území Děčín za 
účelem realizace parkovacích míst k objektu na pozemku p.č. 1718/1 v katastrálním území Děčín. Předmětné 
pozemky se dle platného Územního plánu města Děčín nachází v zastavěném území a jsou součástí zóny 
SM – Smíšená městská zóna. Plánovaný záměr není s regulativem funkčního využití zóny v rozporu. S 
prodejem části pozemků souhlasí. 
Funkční využití zóny SM dle Územního plánu města Děčín: 
Přípustné: trvalé bydlení v městských i bytových domech, individuální trvalé bydlení, zařízení obchodu, 
veřejného stravování, školství, tělovýchovné areály, vybavenost celoměstského a lokálního charakteru 
(zdravotní a sociální, kulturní, církevní, ubytování), odpovídající komunikační síť (hlavní ulice s charakterem 
městské třídy), MHD, parkovací plochy, zeleň liniová i plošná, nezbytná technická infrastruktura, 
Výjimečně přípustné: nerušící provozy drobné výroby a služeb, garáže, čerpací stanice PHM, 
Nepřípustné: areály výroby, skladů, dopravních zařízení a rušících výrobních služeb. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 3 - 4 intenzita zastavění pozemku v %: 50 
Doporučené typy domů: polyfunkční městské domy s odpovídajícím uspořádáním parteru a 50 % trvalým 
bydlením, bytové domy a „vila“ domy se 100 % trvalým bydlením vymezené regulativy, vyplývající z podmínek 
příslušného prostoru či lokality. 
Poznámka: pro informaci uvádí, že nový rozpracovaný Územní plán Děčín řadí tyto pozemky do oblasti DS – 
plocha pro silniční dopravu. 

Poznámka OR: v lokalitě nemá žádný záměr. 

Poznámka OMH: OMH seznámil žadatele s výší kupní ceny. Žadatel výši kupní ceny akceptuje. 
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MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 1. 2017 ZM 17 01 04 08

Název:
Prodej pozemků p.č. 3466/25, 3466/16 v k.ú. Podmokly – částečná revokace

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení ZM, týkajícího se prodeje pozemků v 
k.ú. Podmokly a

schvaluje

částečnou revokaci usnesení č. ZM 16 10 05 08 ze dne 15.12.2016 v bodech 1. a 2. ve smyslu změny textu z 
původního: „….pro spol. GOLSS Děčín s.r.o., Hudečkova 6, Děčín I…“ na nový text :“…1/2 pro ****** a 1/2 pro 
******…“ z důvodu upřesnění kupujícího.

Stanovisko RM:
RM dne 10.01.2017 usnesením č. RM 17 01 37 19 schválila částečnou revokaci usnesení č. RM 16 21 37 24 
ze dne 06.12.2016 a usnesení č. RM 16 21 37 25 ze dne 06.12.2016 ve smyslu změny textu z původního: 
„….pro spol. GOLSS Děčín s.r.o., Hudečkova 6, Děčín I…“ na nový text :“…1/2 pro ****** a 1/2 pro ******…“ z 
důvodu upřesnění kupujícího a doporučila zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení č. ZM 
16 10 05 08 ze dne 15.12.2016 v bodech 1. a 2. ve smyslu změny textu z původního: „….pro spol. GOLSS 
Děčín s.r.o., Hudečkova 6, Děčín I…“ na nový text :“…1/2 pro ****** a 1/2 pro ******…“ z důvodu upřesnění 
kupujícího.

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučila schválit částečnou revokaci



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
- Usnesením RM a ZM – viz níže citace, byl schválen prodej pozemků spol. GOLSS Děčín s.r.o., Hudečkova 
6, Děčín I 
- Před projednáním kupní smlouvy oslovil OMH zástupce kupujících, že požadují realizovat prodej pozemků 
nikoliv na obchodní firmu, ale na fyzické osoby, tj. ******
- Na základě požadavku je předložen k projednání návrh na částečnou revokaci přijatých usnesení RM a ZM 

Usnesení č. RM 16 21 37 24 ze dne 06.12.2016 
RM doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 3466/25 o výměře 50 m2 v k.ú. Podmokly, 
vč. stavby technického vybavení, na ní stojící (bývalá hydroforová stanice), se všemi součástmi a 
příslušenstvím, pro spol. GOLSS Děčín, s.r.o., Hudečkova 6, Děčín I, za cenu 40.000,- Kč + stavba za cenu 
dle ZP č. 676-050/2016 ve výši 73.723,- Kč + ostatní náklady, s podmínkou vybudování nového samostatného 
uzávěru pitné vody před prodávaným objektem na p.č. 3466/25 k.ú. Podmokly, a to na náklady kupujícího. 

Usnesení č. RM 16 21 37 25 ze dne 06.12.2016 
RM doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 3466/16 v k.ú. Podmokly o výměře 83 
m2 (dle GP č. 3942-188/2016 se jedná o p.č. 3466/29 k.ú. Podmokly), se všemi součástmi a příslušenstvím, 
pro spol. GOLSS Děčín, s.r.o., Hudečkova 6, Děčín I, za cenu 66.400,- Kč + ostatní náklady. 

Usnesení č. ZM 16 10 05 08 ze dne 15.12.2016 
ZM schválilo: 
1. prodej pozemku p.č. 3466/25 o výměře 50 m2 v k.ú. Podmokly, vč. stavby technického vybavení, na ní 
stojící (bývalá hydroforová stanice), se všemi součástmi a příslušenstvím, pro spol. GOLSS Děčín, s.r.o., 
Hudečkova 6, Děčín I, za cenu 40.000,- Kč + stavba za cenu dle ZP č. 676-050/2016 ve výši 73.723,- Kč + 
ostatní náklady, s podmínkou vybudování nového samostatného uzávěru pitné vody před prodávaným 
objektem na p.č. 3466/25 k.ú. Podmokly, a to na náklady kupujícího, 
2. prodej části pozemku p.č. 3466/16 v k.ú. Podmokly o výměře 83 m2 (dle GP č. 3942-188/2016 se jedná o 
p.č. 3466/29 k.ú. Podmokly), se všemi součástmi a příslušenstvím, pro spol. GOLSS Děčín, s.r.o., Hudečkova 
6, Děčín I, za cenu 66.400,- Kč + ostatní náklady. 

Žadatelé nejsou v evidenci dlužníků města – ******

Vyjádření:

Příloha: AN_prilohy_Golss.pdf Komentář:          
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MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 1. 2017 ZM 17 01 04 09

Název:
Pozemek p.č. 16 k.ú. Podmokly – revokace usnesení

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a
schvaluje

revokaci usnesení č. ZM 16 07 10 03 ze dne 22.9.2016, týkající se směny pozemků v k.ú. Podmokly, v plném 
znění, z důvodu nerealizování směny.

Stanovisko RM:
Rada města dne 10.1.2017 projednala návrh na revokaci usnesení a uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě 
a usnesením č. RM 17 01 37 08 schválila revokaci usnesení č. RM 16 14 37 09 ze dne 23.8.2016, týkající se 
směny pozemků v k.ú. Podmokly, v plném znění, z důvodu nerealizování směny a doporučila zastupitelstvu 
města schválit revokaci usnesení č. ZM 16 07 10 03 ze dne 22.9.2016, týkající se směny pozemků v k.ú. 
Podmokly, v plném znění, z důvodu nerealizování směny a schválila uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě 
č. 16-108/04 ze dne 26.7.2004 na pronájem pozemku p.č. 16 o výměře 113 m2 k.ú. Podmokly, uzavřené mezi 
statutárním městem Děčín a p. ****** ve smyslu snížení výměry pronajaté části pozemku na nově - 104 m2 a 
změny nájemného na částku 1 040,- Kč/rok.

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučuje schválit revokaci usnesení 



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
-evidence nájemní smlouvy č. 16-108/04 ze dne 26.7.2004 na pronájem pozemku p.č. 16 o výměře 113 m2 v 
k.ú. Podmokly na zahradu; 
-OMH obdržel žádost o směnu částí pozemků p.č. 16 a p.č. 18 z důvodu narovnání majetkového nesouladu; 
-ZM usnesením č. ZM 16 07 10 03 ze dne 22.9.2016 zveřejnilo záměr města směnit část pozemku p.č. 16 o 
výměře dle GP, který bude vyhotoven v k.ú. Podmokly z majetku města a část pozemku p.č. 18 o výměře dle 
GP, který bude vyhotoven v k.ú. Podmokly do majetku města; 
-OMH následně zajistil vytýčení hranic pozemku, bylo prokázáno, že pozemek žadatelky nebyl stavbou 
komunikace zasažen, proto je požadovaná směna nerealizovatelná; 
-vytýčením bylo dále prokázáno, že žadatelka užívá z pozemku p.č. 16 pouze část o výměře 104 m2; 
-tyto skutečnosti byly žadatelce dopisem sděleny; -žadatelka písemně potvrdila svůj zájem o pokračování v 
užívání pozemku na základě nájemní smlouvy upravené dodatkem ve smyslu snížení výměry dle skutečnosti 
a s nově vyměřeným nájemným 

OMH eviduje nájemní smlouvu č. 16-108/04 uzavřenou dne 26.7.2004 s paní ******, na pronájem pozemku 
p.č. 16 o výměře 113 m2 v k.ú. Podmokly na zahradu za roční nájemné 226,- Kč. 

Jedná se o pronájem pozemku užívaného jako zahrada. Nájemce vlastní sousední nemovitost: pozemek p.č. 
17 v k.ú. Podmokly jehož součástí je dům čp. 1570 Pomezní ul. Děčín IV a pozemek p.č. 18 v k.ú. Podmokly - 
zahrada. 

Žadatelka – nájemce pozemku byla přesvědčená o tom, že část jejího pozemku p.č. 18 byla v minulosti 
dotčena stavbou komunikace ul. Pomezní při plynofikaci. Proto požádala o směnu pozemků. 

ZM usnesením č. ZM 16 07 10 03 ze dne 22.9.2016 zveřejnilo záměr města směnit: 
- část pozemku p.č. 16 o výměře dle GP, který bude vyhotoven, v k.ú. Podmokly, z majetku města 
- část pozemku p.č. 18 o výměře dle GP, který bude vyhotoven, v k.ú. Podmokly, do majetku města. 

OMH zajistil vytýčení hranic pozemků, které však prokázalo, že pozemek p.č. 18 nebyl stavbou komunikace 
dotčen. Současně bylo prokázáno, že žadatelka užívá pouze část pozemku p.č. 16 – 104 m2. 

Tato skutečnost byla žadatelce písemně sdělena a OMH obdržel sdělení, že žadatelka má zájem užívat 
nadále část pozemku p.č. 16 v rozsahu, jak prokázalo vytýčení a za nově vyčíslené nájemné ve výši dle 
„Zásad“. 
Z uvedeného vyplývá, že avizovaná směna pozemků je nerealizovatelná, proto je nutná revokace usnesení ze 
dne 22.9.2016. 

Nájemní smlouva: 1x – žadatel 

Účel dle žádosti: zahrada k domu 

Návrh ceny za pronájem pozemku: dle „Zásad“ tj. zahrada k domu – 10,- Kč/m2/rok – celkem 1 040,- Kč/rok 

Žadatel: ****** 

Závazky a pohledávky vůči městu: 0 

Vyjádření:

Příloha:
AN 
mars_20161216084423.pd
f

Komentář:          
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