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Název:
Zpráva o dosavadním průběhu pořizování Územního plánu Děčín
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo zprávu o dosavadním průběhu pořizování Územního plánu Děčín a tuto
bere na vědomí
ve smyslu důvodové zprávy a přílohy č. 1.

Stanovisko RM:
Rada města projednala zprávu o dosavadním průběhu pořizování Územního plánu Děčín a doporučuje
zastupitelstvu města Děčín vzít tuto zprávu na vědomí ve smyslu důvodové zprávy a přílohy č. 1.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

RM doporučuje vzít na vědomí ve smyslu důvodové zprávy a přílohy č. 1.

Důvodová zpráva:
Úřad územního plánování odboru stavební úřad Magistrátu města Děčín, příslušný dle § 6 odst. 1 písm. a)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“),
pořizuje pro správní území města Územní plán Děčín.
V návaznosti na § 56 stavebního zákona a s ohledem na lhůtu, která uplynula od posledního rozhodnutí
zastupitelstva města usnesením č. ZM 16 05 03 01 ze dne 26. 5. 2016 ve věci pokračování pořizování
Územního plánu Děčín, proto nyní pořizovatel předkládá zprávu o dosavadním průběhu pořizování Územního
plánu Děčín (viz příloha č. 1).
Vyjádření:

ÚP Děčín - Zpráva o
Příloha: dosavadním pořizování anonymizace.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ivana Šejnohová

OSU

15.5.2017 09:32 podepsáno

Předkladatel:

Ing. Jaromír Zajíček MPA

TAJ

15.5.2017 15:17 podepsáno
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Název:
Tyršův Děčín 2017 - žádost o dotaci
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo žádost Sokolské župy Severočeská - Novákova, Děčín, Dlouhá jízda
1256/13, IČ 46717404 o poskytnutí dotace na zajištění akce „Tyršův Děčín“ v roce 2017 a
rozhodlo
poskytnout dotaci ve výši 200.000,00 Kč Sokolské župě Severočeská - Novákova na zajištění akce „Tyršův
Děčín“ v roce 2017 a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.

Stanovisko RM:
Rada města usnesením č. RM 17 09 39 02 ze dne 9. 5. 2017 doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o
poskytnutí dotace ve výši 200.000,00 Kč Sokolské župě Severočeská - Novákova na zajištění akce „Tyršův
Děčín“ v roce 2017 a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.

Cena:

200 000,00

Návrh postupu:

doporučuje rozhodnout

Důvodová zpráva:
Odbor školství a kultury předkládá zastupitelstvu města žádost Sokolské župy Severočeská - Novákova o
poskytnutí dotace na zajištění akce „Tyršův Děčín“ v roce 2017 ve výši 200.000,00 Kč.
Jedná se o dotaci na zajištění akce, která se uskuteční ve dnech 16. 9. a 17. 9. 2017 na Smetanově nábř., v
Křížové ul., na Mariánské louce, na zámku Děčín a v kempu Děčín.
Dotace ve výši 200.000,- Kč byla na rok 2017 schválena v Akčním plánu strategie.
Zároveň se jedná o naplňování Kulturního plánu města Děčín 2014 - 2020, který je také strategickým
dokumentem. Cílem akce je prezentovat sportovní kluby v Děčíně, nábor dětí a mládež, navázání kontaktů
pro turismus a prezentace města Děčín po celé ČR a hlavně rozhýbat co nejvíce občanů Děčína.
Akce je celospolečenská, budou zde sportovní i kulturní vystoupení. Na zajištění kulturních vystoupení
spolupracuje i komise kulturní a organizátor úspěšného projektu ROGALO DC.

Vyjádření:

Příloha:

zadost Sokolska zupa
2017 anonomizace.pdf

Komentář:

Příloha:

smlouva Sokolská
župa.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Mgr. Bc. Iva Bajerová

OSK

15.5.2017 10:16 podepsáno

Předkladatel:

Mgr. Hana Cermonová

PRIM

15.5.2017 10:32 podepsáno

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: 00261238, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV,
č. ú. 921402389/0800, ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín,
zastoupené Mgr. Marií Blažkovou, primátorkou, dále jen jako „poskytovatel dotace“.
2) Sokolská župa Severočeská-Novákova, Děčín, Dlouhá Jízda 1256/13, IČ: 47274654,
č. účtu 921723369/0800, ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín
zastoupená Ing. Jiřím Soukupem, starostou, dále jen jako „příjemce dotace“.
II. Předmět smlouvy
1) Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace na projekt „Tyršův Děčín 2017“ ve výši
200 000,- Kč z rozpočtu statutárního města Děčín, kapitoly školství a kultury, v souladu
s ustanovením § 85 zák. čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a 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
aktivit v oblasti kultury ve městě Děčín v roce 2017.
2) O poskytnutí dotace a o uzavření smlouvy rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. ZM …..
ze dne ……..
3) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 200 000,- Kč na projekt
„Tyršův Děčín 2017“ ve lhůtě do 30 dnů od dne podpisu 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.
2017 do 31. 12. 2017. V této době také bude dosaženo účelu dotace.
5) Účelem dotace je podpora subjektů, zajišťujících kulturní aktivity, zájmovou uměleckou činnost
a reprezentaci města Děčín v oblasti kultury. Finanční prostředky budou použity dle
předloženého rozpočtu a to následovně:
10 000,- Kč – materiál
40 000,- Kč – cestovné
80 000,- Kč – ostatní služby
20 000,- Kč - ubytování
50 000,- Kč – honoráře, mzdy
III. Povinnosti příjemce
1) Dotace je poskytována za těchto podmínek:
Příjemce dotace:
a) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedeném 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 10 % z
výše přidělené dotace na projekt mezi položkami rozpočtu je nezbytný předchozí písemný
souhlas poskytovatele dotace,
b) odpovídá poskytovateli dotace za hospodárný způsob využití finančních prostředků,
vedoucí k dosažení cíle uvedeného v projektu,
c) je povinen v případě financování projektu z více zdrojů vést účetnictví o poskytnuté dotaci
odděleně pod samostatnou účetní řadou,
d) je povinen vést evidenci o čerpání dotace a nejpozději do 15. 01. 2018 (pokud tento den
připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit
poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování,
e) je povinen umožnit poskytovateli dotace provedení kontroly správnosti (zejména
hospodárnosti a účelnosti) použití dotace, včetně kvality poskytnutých služeb,
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2)

3)
4)

5)
6)

f) je povinen předložit oprávněným kontrolním orgánům veškeré účetní doklady o použití
finančních prostředků poskytnutých v souladu s touto smlouvou,
g) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu v termínu do 15. ledna
následujícího roku, na který byla poskytnuta dotace,
h) nesmí poskytovat finanční prostředky jiným fyzickým a právnickým osobám, pokud nejde
o úhradu spojenou s realizací projektu, na který byly poskytnuty,
i) nesmí použít dotaci na nezpůsobilé náklady: na pohoštění, dary, na úhradu nájemného na
základě smluv o finančním pronájmu (leasing), na úhradu soudních poplatků, penále a
pokut za pozdní platby, na úhradu splátek jistiny a na úhradu úroků z úvěrů a půjček. K
jakýmkoliv změnám v čerpání jednotlivých položek, je nezbytný předchozí písemný souhlas
poskytovatele; příjemce je povinen bez zbytečného odkladu požádat poskytovatele o
změnu této smlouvy či poskytnutí výjimky v případě takových změn skutečností či
podmínek předpokládaných touto smlouvou, které mu bez zavinění znemožnily dodržet
podmínky této smlouvy,
j) 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,
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.
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.
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.
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. 19921402389/0800, vedený u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín.
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 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.
2) Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět s výpovědní dobou o délce 15 dnů tuto smlouvu
v případě, že:
a) dotace byla příjemci dotace poskytnuta na základě nepravdivých údajů,
b) příjemce dotace použije dotaci v rozporu s účelem uvedeným v čl. II. této smlouvy,
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c) závěrečné vyúčtování nebylo předloženo v termínu do 15. 01. 2018.
3) V případě, že poskytovatel dotace učiní výpověď smlouvy, je příjemce dotace povinen vrátit
celou výši poskytnuté dotace do 15 dnů ode dne, kdy obdržel dopis obsahující projev vůle
poskytovatele tuto smlouvu vypovědět.
4) Příjemce dotace bere na vědomí, že na poskytnutou dotaci se vztahuje zák. čís. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Nedodržení podmínek a nesplnění povinností
stanovených touto smlouvou příjemcem bude posuzováno jako porušení rozpočtové kázně
ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb. Příjemce dotace je v takovém případě povinen odvést
neoprávněně použité nebo zadržené finanční prostředky do rozpočtu poskytovatele včetně
sankce stanovené tímto zákonem.
5) Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2017. Smlouvu lze měnit či doplňovat
po dohodě smluvních stran pouze formou písemných očíslovaných dodatků. Smlouva nabývá
platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
6) Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 výtiscích, přičemž smluvní strany obdrží po jednom
vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich vůli a na důkaz tohoto
podepisují.

V Děčíně dne

V Děčíně dne

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

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

za poskytovatele dotace
Mgr. Marie Blažková

za příjemce dotace
Ing. Jiří Soukup
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Název:
Srdce nad Olympem - žádost o dotaci
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo žádost Sportovního klubu dětí a mládeže Děčín, z.s., IČ 005 27 076 o
poskytnutí dotace v roce 2017 na kulturní akci “Srdce nad Olympem“ ve výši 77.500,00 Kč a
rozhodlo
dotaci neposkytnout.

Stanovisko RM:
Rada města usnesením č. RM 17 08 39 03 ze dne 25. 4. 2017 nedoporučuje zastupitelstvu města rozhodnout
o poskytnutí dotace.

Cena:

77 500,00

Návrh postupu:

nedoporučuje rozhodnout o dotaci

Důvodová zpráva:
Odbor školství a kultury předkládá zastupitelstvu města žádost Sportovního klubu dětí a mládeže Děčín, z.s. o
poskytnutí dotace na kulturní akci “Srdce nad Olympem“, která se uskutečnila dne 6. 5. 2017 v Městském
divadle Děčín.
Srdce nad Olympem je akce s kulturními, akrobatickými a gymnastickými vystoupeními, konaná u příležitosti
nedožitých jubilejních narozenin paní Věry Čáslavské, jež by oslavila 3. 5. 2017. Moderuje Petr Vondráček,
účinkují: zpěvačka Sabina Křováková, akrobaté společnosti Cirkus trochu jinak, Duo Ogor (adagio akrobacie),
mistryně světa 2016 v aerobiku Tereza Miková, Duo Attraction (ukrajinští akrobaté), akrobatické vystoupení
skupiny The Loser(s), Radek John, vicemistryně v pole dance pro rok 2016 Tereza Kobrlová, Taneční studio
Scenic (balet), děčínské sportovní gymnastky. Délka: 90 min. Vstupné: 300,-/280,-/250,-/150,- Kč.
Žádost byla předložena k projednání i komisi kulturní, která nedoporučuje dotaci poskytnout.
V případě schválení poskytnutí dotace bude odbor školství a kultury žádat o navýšení kapitoly 39 - ostatní
kulturní činnost o danou částku. Schválený rozpočet na dotace v oblasti kultury na letošní rok byl již vyčerpán
v rámci vyhlášeného dotačního titulu.
Vyjádření:

Příloha:

zadost SKDM
anonimizace.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Mgr. Bc. Iva Bajerová

OSK

15.5.2017 10:17 podepsáno

Předkladatel:

Mgr. Hana Cermonová

PRIM

15.5.2017 10:31 podepsáno
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Název:
Zápis č. 1 z jednání Osadního výboru Dolní Žleb ze dne 06.04.2017
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis č. 5 z jednání Osadního výboru Dolní Žleb ze dne 06.04.2017.

Stanovisko RM:

Cena:

0,00

Návrh postupu:

Doporučuje se vzít na vědomí.

Důvodová zpráva:
Viz příloha - zápis č. 1 ze zasedání Osadního výboru Dolní Žleb ze dne 06.04.2017.
Vyjádření:

Příloha:

Zapis_z_jednani_1_2017_
anonymizace.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Petr Hodboď

OPO

11.5.2017 09:48 podepsáno

Předkladatel:

Mgr. Marie Blažková

PRIM

11.5.2017 12:20 podepsáno

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM
Konané dne: 25. 5. 2017
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Název:
Zápis z 24. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 06.04.2017
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis z 24. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 06.04.2017.

Stanovisko RM:

Cena:

0,00

Návrh postupu:

KV ZM doporučuje vzít na vědomí

Důvodová zpráva:
Viz příloha - Zápis z 24. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 06.04.2017
Vyjádření:

Příloha:

Zapis_KV_ZM_24_170406
_anonym.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Petr Hodboď

OPO

16.5.2017 07:02 podepsáno

Předkladatel:

Ing. Jaromír Zajíček MPA

TAJ

16.5.2017 07:26 podepsáno
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Název:
Zápis č. 4/2017 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 19.4.2017
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 4/2017 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 19.4.2017 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. 4/2017 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 19.4.2017
Vyjádření:

Příloha:

Zapis_FV_ZM_4_2017_an
onym.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Hana Hlaváčková

OE

15.5.2017 09:17 podepsáno

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

PRIM

15.5.2017 11:14 podepsáno
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Název:
Strategický dokument: Plán udržitelné městské mobility města Děčína (SUMP)
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na projekt „Strategický dokument: Plán udržitelné městské mobility
města Děčína (SUMP) a
schvaluje
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Strategický dokument: Plán udržitelné městské mobility města Děčína
(SUMP)“ do programu ESF Ministerstva práce a sociálních věcí ČR - veřejná správa a sociální inovace o
podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost,
2. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v odhadované výši 3 500 000,00 Kč včetně
DPH (2 892 562,00 Kč bez DPH),
3. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané výši 175 000,00 Kč včetně
DPH (144 628,00 Kč bez DPH).

Stanovisko RM:
RM doporučuje schválit výše uvedené.

Cena:

3 500 000,00

Návrh postupu:

RM doporučuje schválit výše uvedené.

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- dne 18. 10. 2017 byl předložen do RM materiál, s tím, že nebylo přijato usnesení,
- po následném dopracování materiálu a doplnění informací rada města dne 8. 11. 2016 usnesením č. RM 16
19 36 02 doporučila zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválení vypracování plánu udržitelné městské
mobility (SUMP),
- dne 27. 4. 2017 schválilo zastupitelstvo města usnesením č. ZM 17 04 07 08 tvorbu plánu udržitelné
městské mobility (SUMP),
- v období od 22. 3. 2017 - 15. 6. 2017 je možné žádat na tento dokument dotaci z Operačního programu
Zaměstnanost, dotace je 95% způsobilých výdajů, minimální výše způsobilých výdajů projektu je 2 mil. Kč.
Co je Plán udržitelné městské mobility (SUMP)
Jedná se o strategický plán, vytvořený k uspokojení potřeb mobility lidí a podniků ve městech a jejich okolí a k
zajištění lepší kvality života. Jeho rozsah pokrývá všechny způsoby a formy dopravy, včetně dopravy veřejné a
soukromé, osobní a nákladní, motorizované i nemotorizované a dále, včetně pohybu a parkování.
Plán udržitelné městské mobility se snaží najít odpověď na otázky, jakým způsobem skloubit zájmy celého
řešeného území.
Oproti jiným dopravním plánům, které se často zaměřují na řešení problémů v dopravě výstavbou a
rozšiřováním dopravní infrastruktury, SUMP je dokumentem, jenž klade důraz především na kvalitu života a
životní prostředí, kvalitu veřejného prostoru a opatření na podporu veřejné dopravy, chůze a jízdy na kole.
Hlavní strategické cíle SUMP
Hlavním cílem projektu je prostřednictvím vytvoření tohoto strategického dokumentu komplexní zefektivnění
plánu v rámci mobility ve městě.
SUMP není pouze dokumentem propojujícím strategie, ale strategií celkovou včetně akčního plánu, v jehož
mezích se budou následně investice v oblasti dopravy ve městě Děčín koordinovaně provádět.
Cíle:
- zajistit městské prostředí jako příjemné místo pro život a zlepšit kvalitu života, ponížit potřebu mnoha
každodenních cest a redukovat nároky dopravy na prostor,
- zlepšit bezpečnost dopravy a jejích uživatelů,
- snížit dopady z dopravy na životní prostředí vyšší efektivitou všech cest,
- zajistit přístupnost dopravy pro všechny občany vč. osob se sníženou schopností pohybu a orientace,
- zlepšit efektivitu osobní i nákladní dopravy.
Řešené území by mělo být stanoveno v rámci skutečných dopravních vztahů. Je tedy důležité vytvořit SUMP s
návazností na územní plánování, jelikož demografické tendence a urbanistická řešení výrazně ovlivňují kvalitu
životního prostoru obyvatel včetně poptávky po zefektivnění mobility.
Tento dokument by se měl stát nástrojem pro komplexní řešení celé městské dopravy a spádové aglomerace,
měl by být celkovou strategií včetně akčního plánu, v jehož mezích se budou následně koordinovaně provádět
investice v oblasti dopravy.
Povinnost měst mít plný SUMP pro všechny druhy dopravy není zatím stanovena, nicméně podle aktuálně
platného přístupu Evropské komise a Ministerstva dopravy ČR bude tento dokument pravděpodobně
povinnou součástí pro čerpání prostředků z EU po roce 2020, tj. pro nové programovací období 2021 - 2027.
Pro splnění podmínky čerpání dotací od roku 2018, musí být zpracování dokumentu SUMP nastaveno tak,
aby části týkající se požadavků pro Strategický plán dopravní obslužnosti (SUMF) byly dokončeny do konce
roku 2017.

Časový harmonogram a členění dokumentu
2017

2017 - 2018

2018 - 2020

podání žádosti o podporu do OPZ
zadávací podmínky + výběr zhotovitele
ustanovení odborných skupin +
komunikační strategie
ustanovení řídící skupiny

zpracování první části SUMP

dopracování části SUMP

1) Příprava: Příprava na SUMP - Územní a časové vymezení - Zainteresované strany
2) Analýza: Vstupní informace - Úvodní analýza - Analýzy dopravy a dalších oblastí - Systémová analýza a SWOT
3) Návrh: Vize mobility - Strategické a specifické cíle - Opatření
4) Akční plán a rozpočet: Schválení SUMPu v procestu SEA - Akční plán a rozpočet - Schválení SUMPu
5) Realizace a vyhodnocení: Řízení implementace - Monitoring a aktualizace - Analýza zkušeností
SUMP bude vycházet ze dvou metodik:
1) Metodika pro přípravu plánů udržitelné mobility měst České republiky, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
2) Metodické pokyny pro přípravu místních a regionálních plánů rozvoje dopravy, Jaspers
Finanční prostředky ve výši 3.500.000 Kč pro financování projektu jsou zajištěny na kapitole OR.
Vyjádření:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Mgr. Bc. Petr Kužel

OR

15.5.2017 09:45 podepsáno

Předkladatel:

Ing. Valdemar Grešík

PRIM

15.5.2017 12:47 podepsáno
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Název:
Poskytnutí finančního daru pro Krajskou zdravotní a.s., Nemocnici Děčín o.z.
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo žádost o poskytnutí finančního daru pro Krajskou zdravotní, a.s. za účelem
stavební rekonstrukce gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Děčín, o.z. a
rozhodlo
1. o poskytnutí finančního daru ve výši 50.000,00 Kč pro Krajskou zdravotní, a.s. za účelem stavební
rekonstrukce gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Děčín, o.z.,
2. o uzavření darovací smlouvy, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 09.05.2017 usnesením č. RM 17 09 38 02 žádost o poskytnutí finančního daru
pro Krajskou zdravotní, a.s. za účelem stavební rekonstrukce gynekologicko-porodnického oddělení
Nemocnice Děčín, o.z. a doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí finančního daru ve výši
50.000,00 Kč pro Krajskou zdravotní, a.s. za účelem stavební rekonstrukce gynekologicko-porodnického
oddělení Nemocnice Děčín, o.z. a rozhodnout o uzavření darovací smlouvy.

Cena:

50 000,00

Návrh postupu:

RM doporučuje rozhodnout o poskytnutí finančního daru

Důvodová zpráva:
Na základě žádosti Krajské zdravotní a.s., Nemocnice Děčín o.z. (příloha č. 1) předkládá odbor sociálních
věcí a zdravotnictví materiál do jednání zastupitelstva města o poskytnutí finančního daru za účelem stavební
rekonstrukce gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Děčín, o.z.
Na základě komunikace s primářem MUDr. Peterem Krausem stavební rekonstrukce
gynekologicko-porodnického oddělení, přestože by byla velmi potřebná, není zařazena v plánu rekonstrukcí
Krajské zdravotní, a.s. Dle vyjádření je tato rekonstrukce odhadována řádově na desítky milionů korun.
Nemocnicí Děčín, o.z. byly tedy s žádostí o sponzorský dar osloveny firmy a instituce ve městě. Jednoznačně
se jedná o zvýšení komfortu pro pacientky města Děčín a okolních obcí.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví doporučuje poskytnout finanční dar do výše 50.000,00 Kč, návrh na
změnu rozpočtu bude zpracován do rady města v případě schválení finančního daru. Odbor sociálních věcí a
zdravotnictví převede finanční prostředky z paragrafu 3513 - lékařská služba první pomoci. Na základě
dosavadního vývoje je předpokládáno, že finanční prostředky na rozpočtu určené na zajištění lékařské
pohotovostní služby nebudou zcela vyčerpány, s ohledem na výši dotace poskytnuté KÚÚK na zabezpečení
lékařské pohotovostní služby. Pokud budou orgány města chtít přidělit částku vyšší, je třeba projednat, kde
finanční prostředky z rozpočtu města získat.
Vyjádření:

Příloha: 1_zadost_anonym.pdf

Komentář:

Příloha: 2_smlouva_anonym.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Renáta Grešíková

OSV

12.5.2017 11:33 podepsáno

Předkladatel:

Mgr. Hana Cermonová

PRIM

16.5.2017 14:13 podepsáno
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Název:
Žádost p. ****** o prominutí pohledávky
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo žádost p. ****** o prominutí příslušenství pohledávky, vzniklé při placení
nájmu bytu a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu a
rozhodlo
o prominutí části pohledávky za p. ******, bytem ******, ****** za příslušenství pohledávky, vzniklé při placení
nájemného a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu ******, ****** ve výši 250.300,00 Kč, a to o snížení
na 10 %, tj. na částku 25.030,00 Kč.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 09.05.2017 žádost p. ****** o prominutí příslušenství pohledávky, vzniklé při
placení nájmu bytu a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu a usnesením č. RM 17 09 35 01 doporučila
zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí části pohledávky za p. ******, bytem ******, ****** za příslušenství
pohledávky, vzniklé při placení nájemného a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu ******, ****** ve výši
250.300,00 Kč, a to o snížení na 10 %, tj. na částku 25.030,00 Kč.

Cena:

250 300,00

Návrh postupu:

RM doporučuje snížit na 10 %

Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický (dále jen „OE“) předkládá do jednání orgánů města žádost o prominutí (snížení)
příslušenství pohledávky, vzniklé při placení nájemného a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu ******,
****** (viz příloha):
Žadatel (dlužník): p. ******, bytem ******, ******
Poplatek z prodlení: 244.792,00 Kč (2,5 promile z dlužné částky denně dle rozsudku Okresního soudu v
Děčíně)
Úrok z prodlení: 5.508,00 Kč (8,05 % p.a. dle dohody o uznání dluhu a povolení splátek)
Celkem 250.300,00 Kč
Na základě pravomocného rozsudku Okresního soudu v Děčíně z 11/2012 a dohody o uznání dluhu a
povolení splátek ze dne 21.03.2016 zaplatil dlužník ke dni 16.03.2017 v plné výši nedoplatek za nájemné a
vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu v celkové výši 65.146,00 Kč.
Dlužník požádal o prominutí příslušenství pohledávky - poplatku z prodlení a úroku z prodlení (odůvodnění
žádosti - viz příloha).
OE doporučuje prominout (snížit) příslušenství pohledávky na 10 % vyčíslené výše, tj. na částku 25.030,00
Kč, a to zejména s ohledem na vysokou úrokovou sazbu stanovenou nařízením vlády, platným v době vzniku
nedoplatku a skutečnost, že dlužník zaplatil nedoplatek jistiny v termínech stanovených splátkovým kaledářem
schváleným ZM dne 18.12.2014, aniž by pohledávka byla vymáhána exekučně.

Vyjádření:

Příloha: priloha_zadost.pdf

Komentář: Žádost o prominutí pohledávky

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Hana Hlaváčková

OE

15.5.2017 12:34 podepsáno

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

PRIM

15.5.2017 16:33 podepsáno

Příloha

S l ATlJTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
MAGIS i RÁT MĚSTA DĚČÍN
Došlo:

Č.J.:

13.04.2017 v 09; 19:07
MDC736364/2017

Č.dop.:

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
se sídlem Magistrát města Děčín
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
Odbor místního hospodářství a majetku

Lisiů:
Druh:

549

Odbol

I
2jj|ilč7

1
Příloh: 0
písemné

MDC41895055

žádost o prominutí úroku z prodlení

Žádám Vás tímto o prominutí úroků z prodlení s příslušenstvím, vztahujících
se k dlužné částce nájemného za užívání bytové jednotky č.35, Dvořákova 1330/22,
Děčín 2.
Důvodem mé žádosti jsou vleklé finanční potíže, které vznikly zejména v době,
kdy jsem byl několik měsíců opakovaně bez zaměstnání a přetrvávají do dnes.
V současné době jsem nově nastoupil do firmy Sitel spol. s r.o., kde jsem ve
zkušební době a tudíž pobírám pouze základní mzdu.
Děkuji Vám za pochopení.

S pozdravem Jiří Novák
/y

V Praze 6.4.2017

Kontaktní adresa:

Jiří Novák
Ve Výrech 1176
Praha 5 - Řeporyje
155 00

Telefon:

608 621 360
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Název:
Žádost manželů ****** a ****** ****** o prominutí pohledávky
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů ****** a ****** o prominutí poplatku z prodlení, vzniklého při
placení nájmu bytu a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu a
rozhodlo
o prominutí části pohledávky za poplatek z prodlení, vzniklý při placení nájmu bytu a vyúčtování služeb
spojených s nájmem bytu ******, ****** za panem ******, bytem ******, ******I ve výši 542.522,00, a to o snížení
na 30 %, tj. na částku 162.757,00 Kč a o prominutí části pohledávky za poplatek z prodlení za manžely ******
a ****** ******, bytem ******, ****** ve výši 105.580,00 Kč, a to o snížení na 30 %, tj. na částku 31.674,00 Kč.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 09.05.2017 žádost manželů ****** a ****** o prominutí poplatku z prodlení,
vzniklého při placení nájmu bytu a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu a usnesením č. RM 17 09 35
02 doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí části pohledávky za poplatek z prodlení, vzniklý při
placení nájmu bytu a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu ******, ****** za panem ****** ******, bytem
******, ****** ve výši 542.522,00, a to o snížení na 30 %, tj. na částku 162.757,00 Kč a o prominutí části
pohledávky za poplatek z prodlení za manžely ****** a ******, bytem ******, ****** ve výši 105.580,00 Kč, a to o
snížení na 30 %, tj. na částku 31.674,00 Kč.

Cena:

648 102,00

Návrh postupu:

RM doporučuje snížit na 30 %

Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický (dále jen „OE“) předkládá do jednání orgánů města žádosti o prominutí (snížení) poplatku
z prodlení, vzniklého při placení nájemného a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu ******, ****** (viz
příloha č. 1 a 2):
1.
Žadatel (dlužník): ******, bytem ******, ******
Jistina celkem: 39.148,00 Kč
Poplatek prodlení celkem: 542.522,00 Kč (2,5 promile z dlužné částky denně) dle platebních rozkazů
Okresního soudu v Děčíně z 06/2002 a 10/2002.
2.
Žadatelé (dlužníci): manželé ****** a ******, bytem ******, ******
Jistina celkem: 112.387,00 Kč
Poplatek z prodlení celkem: 105.580,00 Kč (2,5 promile z dlužné částky denně) dle platebního rozkazu
Okresního soudu v Děčíně z 04/2005.
Na základě tří nařízených exekucí zaplatili dlužníci ke dni 29.03.2017 v plné výši nedoplatek za nájemné a
vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu ******, ****** (jistina) a náklady řízení (soudní poplatek) v celkové
výši 156.635,00 Kč.
Dlužníci požádali o prominutí příslušenství pohledávky - poplatku z prodlení (odůvodnění žádosti - viz přílohy).
OE kontrolou podkladů předaných právní zástupkyní bývalého správce bytového fondu JUDr. Kolaříkovou a
konta předpisů a plateb nájemného zjistil, že v listopadu 2011 byl bývalým správcem bytového fondu proveden
odpis nedobytné pohledávky za nájemné, kdy výše nezažalovaného a nevymáhaného dluhu za nájemné a
služby činila cca 200 tis. Kč. Z tohoto důvodu OE doporučuje prominout (snížit) poplatek z prodlení na 30 %
vyčíslené výše, tj. v případě pana ****** ****** z částky 542.522,00 Kč na částku 162.756,00 Kč a v případě
společného dluhu manželů ****** z částky 105.580,00 Kč na částku 31.674,00 Kč. V případě vymožení
poplatku z prodlení by tak došlo k pokrytí nezaplaceného (nevymáhaného) nedoplatku za nájemné a služby
(viz propočet poplatku z prodlení v příloze č. 3).
Vyjádření:

Příloha:

Príloha1-zadost_anonym.
pdf

Komentář: Žádost č. 1

Příloha:

Príloha2-zadost_anonym.
pdf

Komentář: Žádost č. 2

Příloha:

Priloha3-propocet_poplat
ku_anonym.pdf

Komentář: Propočet poplatku z prodlení

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Hana Hlaváčková

OE

15.5.2017 12:40 podepsáno

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

PRIM

15.5.2017 16:34 podepsáno

S l ATIJTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
MAGISTRÁ r MĚS I A DĚČÍN

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

Do.šlo:

Příloha č. 1

20.04.2017 v 09:54:20

Č.J.:
MDC738I60/2017
Č.dop.:
Lislfl:
Druh:

Žádost o prominutí poplatku z prodlení

54y
Odbor

ZjilliL',

I
Příloh: 0
písemné

MDC41

932949

Jméno.'
Příjmení.'
Adresa bydliště;
Dluh za byt: č. 14 nacházející se v

,

Klíč: 10-12-00244-014-02
24.973 Kč

Datum úhrady:

29.03.2017

Výše soudního poplatku: 1.000 Kč

Datum úhrady:

29.03.2017

Výše příslušenství - poplatku z prodlení: 337.823 Kč
14.175 Kč
Datum úhrady:
Dluh za byt ve výši:

29.03.2017

Výše soudního poplatku:

29.03.2017

Dluh za byt ve výši:

600 Kč

Datum úhrady:

Výše příslušenství - poplatku z prodlení: 204.699 Kč
Celkem dlužné nájemné + služby 39.148 Kč - zaplaceno v plné výši
1.600 Kč - zaplaceno v plné výši
Celkem soudní poplatky
542.522 Kč - nezaplaceno
Celkem poplatek z prodlení
Důvod - vyjádření nájemníka:
O prominutí penále (úroku z prodlení) žádám z naší špatné finanční situace. Bydlíme v malém
pronajatém bytě, já jsem musel změnit v průběhu loňského roku změnit podnikání z VPP na HPP,
protože můj bývalý zaměstnavatel vyplácel čím dál menší mzdy. Poslední mzdu nemám vyplacenu
dodnes a i zápočtový list včetně potvrzení kvůli daním mi poslal až počátkem února letošního roku,
a to po několika urgencích. A přechod na podnikání jako hlavní činnost je zpočátku dost těžké.
Navíc mě můj bývalý zaměstnavatel nařkl z krádeže materiálu, což se
naštěstí ukázalo jako lživé, protože v celém areálu jsou nainstalovány kamery. Manželka je
dlouhodobě nezaměstnaná a žádné dávky nepobírá, navíc teď platí za léky, které jí předepsala
lékařka.. V současné době je dalším členem naší domácnosti nezletilá
která
navštěvuje vyšší ročník základní školy a věnuje se i několika svým zálibám, což také obnáší
nemalé finanční výdaje (zejména ty školní).Také po nehodě 2011 jsem necelý rok nebyl schopen
pracovat,a do dnešní doby se zraněním se potýkám se zdravotními problémy.
Ještě jednou Vás tedy žádám o prominutí penále z výše uvedených důvodů.

Děkuji za pochopení a kladné vyřízení mé žádosti
Podpis:
V Děčíně dne

2-á?. 4- 2 oljL

Příloha č. 2
statutární město Děčín
se sídlem Magistrát města Děčín
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
Odbor ekonomický

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
MAGISTRÁT MĚSI A DĚČÍN
D0.ŠI0: 20.04.2017 v 00:44:59
Č.J.:

549
Odbili

MDC/3R151/2017

Č.dop.:
I
Příloh; 0
l.isiů:
Druh; písemné

Z|)l llcT

žádost o prominutí poplatku z prodlení
MDC41

932724

Jméno.
Příjmení.
Adresa bydliště; oba

,

Dluh za byt: č. 14 nacházející se v

,

Klíč: 10-12-00244-014-02
112.387 Kč

Dluh za byt ve výši:

Výše soudního poplatku: 4.500 Kč

Datum úhrady: 24.03.2015
Datum úhrady:

24.03.2015

Výše příslušenství - poplatku z prodlení: 105.580 Kč

Důvod - vyjádření nájemníka: O prominutí penále (úroku z prodlení) žádám z naší špatné
finanční situace. Bydlíme v malém pronajatém bytě, já jsem musel změnit v průběhu loňského roku
změnit podnikání z VPP na HPP, protože můj bývalý zaměstnavatel vyplácel čím dál menší mzdy.
Poslední mzdu nemám vyplacenu dodnes a i zápočtový list včetně potvrzení kvůli daním mi poslal
až počátkem února letošního roku, a to po několika urgencích. A přechod na podnikání jako hlavní
činnost je zpočátku dost těžké. Navíc mě můj bývalý zaměstnavatel nařkl z krádeže materiálu, což
se
naštěstí ukázalo jako lživé, protože v celém areálu jsou nainstalovány kamery. Manželka je
dlouhodobě nezaměstnaná a žádné dávky nepobírá, navíc teď platí za léky, které jí předepsala
lékařka.. V současné době je dalším členem naší domácnosti nezletilá
která
navštěvuje vyšší ročník základní školy a věnuje se i několika svým zálibám, což také obnáší
nemalé finanční výdaje (zejména ty školní).Také po nehodě 2011 jsem necelý rok nebyl schopen
pracovat,a do dnešní doby se zraněním se potýkám se zdravotními problémy.
Ještě jednou Vás tedy žádám o prominutí penále z výše uvedených důvodů.

Děkuji za pochopení a kladné vyřízení mé žádosti

Podpis:
V Děčíně dne

/•

4

2^'/^

Propočet prominutí poplatku z prodlení

Dlužník:

čj. EX

Jistina Kč

Popl. z prodlení Snížení na 10 % Snížení na 30 %

1235/11

24 973,00

337 823,00

33 782,30

101 346,90

1228/11

14 175,00

204 699,00

20 469,90

61 409,70

Celkem

39 148,00

542 522,00

54 252,20

162 756,60

Dlužníci:

čj. EX
2358/05

Jistina Kč
112 387,00

Popl. z prodlení Snížení na 10 % Snížení na 30 %
105 580,00

10 558,00

31 674,00

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM
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Název:
Návrh smlouvy o postoupení pohledávky
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávky mezi Oblastním
stavebním bytovým družstvem Děčín, se sídlem Jeronýmova 425, Děčín IV, IČ 00212504 a statutárním
městem Děčín a
rozhodlo
o postoupení pohledávky a uzavření smlouvy o postoupení pohledávky vyšší než 20 tis. Kč v předloženém
znění.

Stanovisko RM:
Rada města projednala návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávky mezi Oblastním stavebním
bytovým družstvem Děčín, se sídlem Jeronýmova 425, Děčín IV, IČ 00212504 a statutárním městem Děčín
dne 09.05.2017 a usnesením č. RM 17 09 35 03 doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o postoupení
pohledávky a uzavření smlouvy o postoupení pohledávky vyšší než 20 tis. Kč v předloženém znění.

Cena:

56 392,63

Návrh postupu:

RM doporučuje rozhodnout o postoupení pohledávky a uzavření smlouvy

Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický (dále jen „OE“) předkládá ke schválení orgánům města návrh smlouvy o postoupení
pohledávky za paní ****** mezi OSBD Děčín a statutárním městem Děčín.
Dne 24.01.2017 rozhodla RM usnesením č. RM 17 02 35 03 o postoupení pohledávek a uzavření 5 smluv o
postoupení pohledávek nižších než 20 tis. Kč mezi OSBD Děčín a statutárním městem Děčín, tyto smlouvy
byly podepsány oběma stranami dne 09.03.2017.
Dne 22.02.2017 rozhodlo ZM usnesením č. ZM 17 02 03 04 o postoupení pohledávek a uzavření celkem 26
smluv o postoupení pohledávek vyšších než 20 tis. Kč mezi OSBD Děčín a statutárním městem Děčín, tyto
smlouvy byly podepsány dne 27.03.2017.
V současné době byly exekutorskému úřadu zaslány veškeré podklady k provedení změny oprávněného.
Ve všech případech se jednalo o narovnání stavu, kdy pohledávky města byly bývalým správcem OSBD
Děčín chybně zažalovány jménem OSBD, nikoliv jménem města Děčín, zastoupeného OSBD, a tudíž i při
jejich vymáhání figuruje jako oprávněný v nařízené exekuci OSBD Děčín.
V rámci kontroly spisů OE dohledal další případ, kdy došlo k výše uvedenému chybnému postupu při
vymáhání nedoplatku bývalým správcem. Jedná se o pohledávku za paní ******, ****** ve výši 62 262,06 s
příslušenstvím dle platebního rozkazu čj. ****** ze dne 18.03.1998, která je vymáhána v částce 56 392,63 Kč
Exekutorským úřadem Děčín pod čj. 992/08. OE navrhuje postupovat obdobně jako v předešlých případech
postoupení pohledávek.
V příloze předkládáme návrh smlouvy o postoupení pohledávky zpracované dle vzoru právního zástupce
města.

Vyjádření:

Příloha:

Priloha_smlouva_anonym
.pdf

Komentář: smlouva o postoupení pohledávky

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Hana Hlaváčková

OE

15.5.2017 12:47 podepsáno

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

PRIM

15.5.2017 16:37 podepsáno

PŘÍLOHA
SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY
1. Oblastní stavební bytové družstvo Děčín,
sídlem: Jeronýmova 425/15, Děčín IV
IČ: 00212504, DIČ: CZ00212504 (plátce DPH)
zastoupeno: Ing. Martin Šenfeld
(dále jen „postupitel)

2. Statutární město Děčín,
sídlem: Mírové nám. 1175/5, Děčín IV
IČ: 00261238, DIČ: CZ00261238 (plátce DPH)
zastoupeno: Mgr. Marie Blažková, primátorka
(dále jen „postupník“)

uzavírají dle § 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ), tuto
smlouvu o postoupení pohledávky:
I.
Prohlášení o pohledávce
Postupitel prohlašuje, že má vůči paní
, nar.
, bytem
,
, pohledávku ve výši 56.392,63 Kč s příslušenstvím sestávajícím z poplatku
z prodlení a z nákladů soudního řízení spojeného s uplatněním pohledávky ve výši 2.492 Kč,
jakož i z nákladů probíhající exekuce. Pohledávka byla potvrzena vykonatelným platebním
rozkazem Okresního soudu v Děčíně ze dne 18.03.1998, čj.
. K uspokojení
pohledávky je nařízena exekuce usnesením Okresního soudu v Děčíně ze dne 26.03.2008,
čj.
a pověřen provedením této exekuce Mgr. Zdeněk Pánek, Exekutorský
úřad Děčín, se sídlem Prokopa Holého 130/15, Děčín IV (čj. 112 EX 992/08).
II.
Postoupení pohledávky
1. Na základě této smlouvy postupuje postupitel celou pohledávku, včetně veškerého jejího
příslušenství, uvedenou v čl. I této smlouvy postupníkovi, a to bezúplatně.
2. Postupník prohlašuje, že mu je znám stav celé pohledávky a jejího příslušenství
uvedených v čl. I této smlouvy a celou pohledávku s veškerým příslušenstvím do svého
výlučného vlastnictví nabývá.
III.
Prohlášení postupitele
Postupitel prohlašuje, že pohledávku uvedenou v čl. I této smlouvy lze zcizit a postoupení
této pohledávky ujednání postupitele a dlužníka nevylučují.

IV.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Děčín usnesením č. ZM xx xx xx xx
ze dne xxxxxxxx.
2. Postupitel se zavazuje do 5 dnů od podpisu této smlouvy písemně zpravit dlužníka
o postoupení pohledávky.
3. Tato smlouva obsahuje projev skutečné a pravé vůle smluvních stran a jako správná je
jimi vlastnoručně podepsána.
4. Tato smlouva je smluvními stranami pořízena ve dvou originálních vyhotoveních, z nichž
po jednom obdržela každá ze smluvních stran.

V Děčíně dne ………………….

________________________

________________________

za postupitele

za postupníka

Konané dne: 25. 5. 2017
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Název:
Zápis z 25. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 11.05.2017
Mimořádný materiál:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis z 25. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 11.05.2017 a
schvaluje
změnu jednacího řádu zastupitelstva města dle návrhu kontrolního výboru. Nově čl. 7 odst. 5 jednacího řádu
zastupitelstva města zní takto:
Po zahájení jednání zastupitelstva města předsedající přednese radou města navržený program zasedání a
vyzve členy zastupitelstva k podání návrhů na doplnění nebo změnu programu. Ostatní přítomní na jednání
zastupitelstva města uvedení v čl. 7 odst. 4 jednacího řádu mohou podat své návrhy pouze prostřednictvím
některého zvoleného zastupitele.

Stanovisko RM:

Cena:

0,00

Návrh postupu:

KV ZM doporučuje vzít na vědomí a schválit

Důvodová zpráva:
Kontrolní výbor ve snaze přispět k větší racionalizaci jednání zastupitelstva města, aniž by byly porušeny
demokratické principy jednání tohoto voleného orgánu, doporučuje změnu jednacího řádu v tom smyslu, že
veškeré návrhy na změnu či doplnění programu zastupitelstva mohou navrhovat pouze zastupitelé. Pokud by
měly takový návrh osoby uvedené v čl. 7 odst. 4:
- občané statutárního města Děčín, kteří dosáhli věku 18 let
- fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let a vlastní na území statutárního města Děčín nemovitost, a
- fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let, jsou cizími státními občany a jsou ve statutárním městě Děčín
hlášeny k trvalému pobytu, stanoví – li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která
byla vyhlášena,
pak jej mohou uplatnit pouze prostřednictvím zastupitele.
Viz příloha - Zápis z 25. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 11.05.2017
Vyjádření:

Příloha:

Zapis_KV_ZM_25_170511
_anonym.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Petr Hodboď

OPO

16.5.2017 12:53 podepsáno

Předkladatel:

Ing. Jaromír Zajíček MPA

TAJ

17.5.2017 07:46 podepsáno
typ zobrazení

anonymně

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM
Konané dne: 25. 5. 2017

ZM

17

05

04

01

Název:
Pozemek p.č. 891 k.ú. Podmokly – doplnění usnesení, zřízení věcného břemene
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na doplnění usnesení a zřízení věcného břemene a
schvaluje
1. doplnění usnesení č. ZM 16 08 04 27 ze dne 20. 10. 2016, týkající se výkupu pozemku p.č. 891 k.ú.
Podmokly a zřízení věcného břemene o text „V souvislosti s polohou nemovité věci v ochranném pásmu
dráhy se kupující zavazuje nemovitou věc užívat, zejména provádět veškeré stavební a zemní práce, v
souladu s ustanoveními zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách. Kupující si je dobře vědom polohy kupované
nemovité věci v blízkosti drážního tělesa a strpí proto případné nepříznivé účinky železničního provozu
(zvýšená míra hluku, nečistoty, otřesy a podobně). Případná opatření k eliminaci těchto nepříznivých vlivů si
kupující provede nebo opatří na vlastní náklady.“ a
2. zatížení části pozemku p.č. 891 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Podmokly věcným břemenem
práva uložení, provozu, kontrol, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní, kanalizační a plynové přípojky a
práva vstupu a vjezdu na výše uvedený pozemek za účelem zabezpečení provozu, kontrol, oprav, údržby a
rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka tohoto zařízení SŽDC s.o., Dlážděná
1003/7, Praha, bezúplatně a
3. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na zatížení části pozemku p.č. 891 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení, provozu, kontrol,
údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní, kanalizační a plynové přípojky a práva vstupu a vjezdu na výše
uvedený pozemek za účelem zabezpečení provozu, kontrol, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro
budoucího oprávněného, tj. vlastníka tohoto zařízení SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, Praha, bezúplatně.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 25. 4. 2017 návrh na doplnění usnesení a zřízení věcného
břemene a usnesením č. RM 17 08 37 14 schválila doplnění usnesení č. RM 16 17 37 33 ze dne 4. 10. 2016
týkající se výkupu pozemku p.č. 891 k.ú. Podmokly a zřízení věcného břemene o text „V souvislosti s polohou
nemovité věci v ochranném pásmu dráhy se kupující zavazuje nemovitou věc užívat, zejména provádět
veškeré stavební a zemní práce, v souladu s ustanoveními zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách. Kupující si je
dobře vědom polohy kupované nemovité věci v blízkosti drážního tělesa a strpí proto případné nepříznivé
účinky železničního provozu (zvýšená míra hluku, nečistoty, otřesy a podobně). Případná opatření k eliminaci
těchto nepříznivých vlivů si kupující provede nebo opatří na vlastní náklady.“ a doporučila ZM schválit
1. doplnění usnesení č. ZM 16 08 04 27 ze dne 20. 10. 2016, týkající se výkupu pozemku p.č. 891 k.ú.
Podmokly a zřízení věcného břemene o text „V souvislosti s polohou nemovité věci v ochranném pásmu dráhy
se kupující zavazuje nemovitou věc užívat, zejména provádět veškeré stavební a zemní práce, v souladu s
ustanoveními zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách. Kupující si je dobře vědom polohy kupované nemovité věci
v blízkosti drážního tělesa a strpí proto případné nepříznivé účinky železničního provozu (zvýšená míra hluku,
nečistoty, otřesy a podobně). Případná opatření k eliminaci těchto nepříznivých vlivů si kupující provede nebo
opatří na vlastní náklady.“ a
2. zatížení části pozemku p.č. 891 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Podmokly věcným břemenem
práva uložení, provozu, kontrol, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní, kanalizační a plynové přípojky a
práva vstupu a vjezdu na výše uvedený pozemek za účelem zabezpečení provozu, kontrol, oprav, údržby a
rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka tohoto zařízení SŽDC s.o., Dlážděná
1003/7, Praha, bezúplatně a
3. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na zatížení části pozemku p.č. 891 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení, provozu, kontrol,
údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní, kanalizační a plynové přípojky a práva vstupu a vjezdu na výše
uvedený pozemek za účelem zabezpečení provozu, kontrol, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro
budoucího oprávněného, tj. vlastníka tohoto zařízení SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, Praha, bezúplatně.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

Rada města doporučila doplnění usnesení a zřízení věcného břemene

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- usnesením č. ZM 16 08 04 27 ze dne 20. 10. 2016 byl schválen výkup pozemku p.č. 891 k.ú. Podmokly z
vlastnictví spol. České dráhy, a.s., Praha a zřízení věcného břemene práva uložení, provozu a rekonstrukce
dálkové a místní kabelizace a práva vstupu a vjezdu pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka tohoto zařízení
SŽDC s.o., Praha, bezúplatně a dále uzavření příslušné Smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného
břemene, bezúplatně;
- ČD a.s. byly předány podklady pro projednání záležitosti Dozorčí radou ČD a Představenstvem ČD a k
vyhotovení kupní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene se SŽDC, s.o. Praha –
řídící orgány ČD, a.s. prodej pozemku odsouhlasily;
- ze strany ČD, a.s. byl předložen návrh kupní smlouvy uzavírané mezi městem Děčín a ČD, a.s., v čl. IV. bod
4.3 je uveden závazek kupujícího, týkající se užívání pozemku v souvislosti s jeho polohou v ochranném
pásmu drážního tělesa – o tento bod je navrhováno doplnění usnesení;
- dále byl doložen text Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení inženýrské sítě (čj.: E791-S-12639/2016) vedení
dopravně technické infrastruktury, tj. vedení sdělovacích a datových kabelů a zařízení s nimi spojená a dále
text Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti (čj. 35079/2017/OŘ ÚL) –
služebnost vodovodní, kanalizační a plynové přípojky – obě smlouvy o VB budou uzavírány se SŽDC, a.s.;
- usnesením č. ZM 16 08 04 27 ze dne 20. 10. 2016 nebylo schváleno zřízení věcného břemene pro uložení
vodovodní, kanalizační a plynové přípojky, neboť nebylo požadováno a je navrhováno ke schválení tímto
usnesením, včetně schválení uzavření příslušné smlouvy.
Usnesením č. ZM 16 08 04 27 ze dne 20. 10. 2016 byl schválen výkup pozemku p.č. 891 k.ú. Podmokly z
vlastnictví spol. České dráhy, a.s., Praha a zřízení věcného břemene práva uložení, provozu a rekonstrukce
dálkové a místní kabelizace a práva vstupu a vjezdu pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka tohoto zařízení
SŽDC, s.o., Praha, bezúplatně a dále uzavření příslušné Smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného
břemene, bezúplatně.
Po předání podkladů ČD a.s. byla záležitost projednána Dozorčí radou a Představenstvem ČD, které prodej
pozemku odsouhlasily. Ze strany ČD, a.s. byl předložen návrh kupní smlouvy uzavírané mezi městem Děčín a
ČD, a.s. a dále dvě smlouvy budoucí o zatížení pozemku věcnými břemeny uzavírané mezi městem Děčín a
SŽDC, s.o. Praha. Uzavření budoucích smluv o zatížení části pozemku p.č. 891 v k.ú. Podmokly věcným
břemenem pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka zařízení, bezúplatně, je podmínkou pro prodej pozemku.
V kupní smlouvě v čl. IV. bod 4.3 je uveden závazek kupujícího, týkající se užívání pozemku v souvislosti s
jeho polohou v ochranném pásmu drážního tělesa – o tento bod je navrhováno doplnění usnesení.
Článek IV – Předání a stav nemovité věci 4.3 V souvislosti s polohou nemovité věci v ochranném pásmu
dráhy se kupující zavazuje nemovitou věc užívat, zejména provádět veškeré stavební a zemní práce, v
souladu s ustanoveními zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách. Kupující si je dobře vědom polohy kupované
nemovité věci v blízkosti drážního tělesa a strpí proto případné nepříznivé účinky železničního provozu
(zvýšená míra hluku, nečistoty, otřesy a podobně). Případná opatření k eliminaci těchto nepříznivých vlivů si
kupující provede nebo opatří na vlastní náklady.
V čl. IV. bod 4.6 se dále uvádí, že kupující je obeznámen se skutečností, že pod pozemkem p.č. 891 jsou
podzemní prostory – sklepy bývalého pivovaru, jež nejsou nemovitou kulturní památkou ve smyslu zákona o
státní památkové péči.
OMH dále upozorňuje na čl. VIII – Závěrečná ujednání – bod 8.2 „Druhá smluvní strana je srozuměna s tím a
bere na vědomí, že i) České dráhy, a.s., nejsou povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (dále jen „Zákon o registru
smluv“), ii) tato smlouva s ohledem na ustanovení § 3 odst. 2 písm. h) Zákona o registru smluv, nepodléhá
uveřejnění v registru smluv. Tato smlouva, včetně jejích příloh a případných dodatků, nebude zveřejněna
žádnou ze smluvních stran dle Zákona o registru smluv. Porušení tohoto ustanovení ze strany druhé smluvní
strany je považováno za porušení povinnosti ochrany důvěrných informací (povinnosti mlčenlivosti). Tímto
ustanovením není dotčeno případné zveřejnění této smlouvy dle jiných obecně závazných právních předpisů“.

Prodávajícím byl doložen text Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení inženýrské sítě (čj.: E791-S-12639/2016)
vedení dopravně technické infrastruktury, tj. vedení sdělovacích a datových kabelů a zařízení s nimi spojená –
zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy bylo projednáno a schváleno usn. č. ZM 16 08 04 27 ze dne 20.
10. 2016.
Dále byl doložen text Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti (čj.
35079/2017/OŘ ÚL) – služebnost vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro budoucího oprávněného, tj.
vlastníka tohoto zařízení SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, Praha, bezúplatně. Usnesením č. ZM 16 08 04 27 ze
dne 20. 10. 2016 nebylo zřízení tohoto věcného břemene schváleno, neboť nebylo ze strany prodávajícího
původně požadováno. Je navrhováno ke schválení tímto usnesením, včetně schválení uzavření příslušné
smlouvy.
Jedná se o pozemek pod místní komunikací I. třídy zařazenou v pasportu MK pod evidenčním označením
9aL. Dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích je nutné, aby vlastníkem pozemku pod stavbou
místní komunikace byla „obec“.
Na části výše uvedeného pozemku se nachází zastávky MAD, pro umístění zastávkových přístřešků MAD je
uzavřena nájemní smlouva.
Cena pozemku dle znaleckého posudku:
2.050.000,00 Kč + DPH ve výši 430.500,00 tj. celkem 2.480.500,00 Kč.
Účel dle žádosti: majetkoprávní urovnání – pozemek pod stavbou komunikace ve vlastnictví města
Vlastník pozemku: České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha
Vyjádření:

Příloha: 891 cd.pdf

Komentář:

Příloha: 891 podm km.pdf

Komentář:

Příloha: 891 smlouvy.pdf

Komentář:
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Ing. Ilona Šeneklová
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Název:
Prodej pozemku p. č. 1359 k. ú. Prostřední Žleb - záměr
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 1359 o výměře 730 m2 v k. ú. Prostřední Žleb.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 25.4.2017 návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a usnesením
RM 17 08 37 11 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1359 o výměře
730 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. 1359 v k. ú. Prostřední Žleb;
- žadatel vlastní sousední pozemky s domem č. p. 76 v k. ú. Prostřední Žleb;
- žadatel žádá o prodej pozemku p. č. 1359 k. ú. Prostřední Žleb z důvodu rekultivace zanedbaného
pozemku a do budoucna využití pozemku na zahradu;
- v roce 2006 schválilo zastupitelstvo města usn. ZM 06 04 03 30 ze dne 20.4.2006 prodej části
pozemku st. p. č. 98/1 o výměře 730 m2 (dle GP č. 593-284/2005 nově označená jako p. č. 1359 k. ú.
Prostřední Žleb) pro Ředitelství vodních cest ČR);
- OMH zažádal ŘVC ČR o vyjádření, zda-li i nadále trvá zájem o pozemek p. č. 1359 k. ú. Prostřední
Žleb, ŘVC ČR dopisem ze dne 23.3.2017 sdělilo, že již o tento pozemek zájem nemá.
Poznámka:
OR – nemá v této lokalitě žádný záměr.
OSU - oddělení územního rozhodování nemá námitek k prodeji pozemku parc. č. 1359 v katastrálním území
Prostřední Žleb na zahradu.
Předmětný pozemek se dle platného Územního plánu města Děčín a jeho 8. změny, vydané dne 11.02 2015,
nachází v zastavěném území a je součástí zóny BM – RD městského typu. Plánovaný záměr není s
regulativem funkčního využití zóny v rozporu. Upozorňujeme, že pozemek se nachází v ochranném pásmu
železnice, v aktivní záplavové zóně a na pozemku se nachází vedení el. sítě NN. Vzhledem k aktivní
záplavové zóně s prodejem souhlasíme pouze pro požadovaný účel.
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 řadí tento pozemek do oblasti
SV – plocha smíšená obytná vesnická.
OZP - nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji pozemku p. č. 1359 v k. ú. Prostřední Žleb za
účelem rozšíření zahrady k domu a zkulturnění okolí.
Jedná se o pozemek p. č. 1359 o výměře 730 m2 v k. ú. Prostřední Žleb.
Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“
II. pásmo – zahrada – 300,00 Kč/m2 – celkem 219.000,00 Kč
Nájemní smlouva: 0
Účel dle žádosti: zahrada

Žadatel: ******
Závazky a pohledávky vůči městu.0
Vyjádření:
OR

OSU

OZP

OMH

A

A - pozn.

A

A

Vysvětlivky:

Příloha: 1359_109 ANO.pdf
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Název:
Prodej části pozemku p. č. 862/2 k. ú. Horní Oldřichov - záměr
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 862/2 k. ú. Horní Oldřichov.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 11.4.2017 návrh na prodej části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a usnesením
č. RM 17 07 37 11-V nedoporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku
p. č. 862/2 k. ú. Horní Oldřichov.
Dále rada města projednala variantu č. 2, tj. doporučit zastupitelstvu města prodej části pozemku p.č. 862/2
k. ú. Horní Oldřichov.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

RM nedoporučuje zveřejnit záměr

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- OMH obdržel žádost o prodej části pozemku p. č. 862/2 o výměře cca 1.200 m2 v k. ú. Horní Oldřichov;
- žadatel, dle sdělení žádá o pozemek z důvodu zřízení zahrady;
- v roce 2014 projevilo zájem o požadovanou část pozemku Středisko městských služeb (SMS),
závěrem jednání bylo doporučeno SMS zajistit zakomponování požadované části pozemku do dodatku
ke zřizovací listině;
- pozemek p. č. 862/2 k. ú. Horní Oldřichov leží na území, které je ekologicky zatížené dlouhodobým
ukládáním odpadu v minulém století a dosud nebyla provedena žádná sanace dotčeného území.
Poznámka:
OR – pozemek p. č. 862/2 k. ú. Horní Oldřichov je součástí analýzy rizik kontaminovaného území, která byla v
r. 2014 zpracována v souvislosti s možností získání dotace na ekologické vyčištění této lokality pro nabídku
plochy investorům. Dotace získána nebyla. Město celou plochu p. p. č. 862/2 a sousední p. č. 863/9 k. ú.
Horní Oldřichov nabízí investorům v brožuře města Děčín „Investiční příležitost“ a na webu města Děčín.
Pozemek je dle ÚP veden jako „zóna průmyslové výroby“.
OSU - oddělení územního rozhodování nedoporučuje k prodeji část pozemku parc. č. 862/2 v katastrálním
území Horní Oldřichov na zahradu. Podle územního plánu města Děčín je pozemek součástí návrhové zóny
PV – zóna průmyslové výroby.
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 v
zastavitelné ploše. Pozemek je součástí návrhové zóny PV – zóna průmyslové výroby. Upozorňujeme, že
předmětný pozemek se nachází v záplavové zóně Q 100. Plánovaný záměr je s regulativem funkčního využití
zóny v rozporu. S prodejem nesouhlasíme z důvodu možného budoucího využití pozemku v rámci aktivit
města Děčín.
Funkční využití zóny PV dle Územního plánu města Děčín:
Přípustné:
areály, objekty a zařízení průmyslové výroby, výrobních služeb a dopravy (charakteristická výrobní struktura
zástavby, vyplývající z výrobního programu a činnosti podnikatelského subjektu, korigovaného vždy PHO),
skladové plochy a areály (pho), zařízení a související provozy železniční dopravy včetně nádraží, nákladní
přístavy, komerční, servisní a skladové areály, ubytovny, odpovídající komunikační síť s přímou vazbou na
nadřazený dopravní systém města a síť MHD, odstavné a parkovací plochy, dopravní vybavenost,
odpovídající technická infrastruktura, liniová a ochranná zeleň, komerční aktivity,
Výjimečně přípustné:
velkoplošné obchodní jednotky, čerpací stanice PHM,
Nepřípustné:
trvalé bydlení všech forem, otevřené sportovní plochy, předškolní, školská zařízení, sociální a zdravotní
zařízení
Prostorové uspořádání:
počet podlaží: 1 - 3 (zohlednit speciální výrobní charakter – 15 m)
intenzita zastavění pozemku v %: 80.
OZP nesouhlasí s prodejem části pozemku p. č. 862/2 v k. ú. Horní Oldřichov za účelem zřízení zahrady,
neboť se jedná o území, které je ekologicky zatížené dlouhodobým ukládáním odpadu v minulém století a
dosud nebyla provedena žádná sanace dotčeného území. V patě čela skládky, ve směru SZ – JZ, probíhá
otevřená vodoteč, která odvádí vodu od stávajícího propustku pod komunikací I/13. Koryto vodoteče je
ukončeno ve východním okraji lokality (na p. p.č. 862/2, 863/27 a 863/35 v k. ú. Horní Oldřichov) mokřinou s
problematickým odtokem. Analýzou rizik kontaminovaného území na p.p.č. 862/2, 863/9, a st.p.č. 607 v k. ú.
Horní Oldřichov bylo doporučeno provést rekultivaci tělesa skládky.

OKD – nedoporučuje prodej části pozemku p. č. 862/2, z důvodu možného využití města (SMS).
SMS - pozemek p. č. 862/2, k.ú. Horní Oldřichov bude celý využívat pro svou činnost, tzn. nesouhlasí s
prodejem části pozemku p. 862/2 v k.ú. Horní Oldřichov.
OSC - jako příslušný silniční správní úřad nedoporučuje prodej pouze části p.p.č. 862/2 k. ú. Horní Oldřichov
na zřízení zahrady. V minulosti byl záměr města v této lokalitě zřídit průmyslovou zónu.
OMH – místním šetřením bylo zjištěno, že pozemek je zarostlý, podmáčený, ekologicky zatížen dlouhodobým
ukládáním odpadu. S prodejem nesouhlasíme.
Jedná se o část pozemku p. č. 862/2 k. ú. Horní Oldřichov o výměře cca 1200 m2.
Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“
II. pásmo - ostatní samostatně prodávané pozemky - 300,00 Kč/m2 – celkem 360.000,00 Kč.
Účel dle žádosti: zahrada
Žadatel: ******
Závazky a pohledávky vůči městu: žadatel není veden v evidenci dlužníků města
Vyjádření:
OR

OSU

OZP

OKD

OSC

SMS

OMH

N

N

N

N

N

N

N
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Název:
Prodej částí pozemků p. č. 761/119 a p. č. 761/130 k. ú. Bynov - záměr
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Bynov a
zveřejňuje
záměr města prodat části pozemků p. č. 761/119 a p. č. 761/130 v k. ú. Bynov o výměrách dle GP, který bude
vyhotoven.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 25.4.2017 návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Bynov a usnesením
RM 17 08 37 10 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemků p. č. 761/119 a
p. č. 761/130 k. ú. Bynov o výměrách dle GP, který bude vyhotoven.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

RM doporučuje zveřejnit záměr města

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- OMH obdržel žádost o prodej části pozemku p. č. 761/119 v k. ú. Bynov;
- žadatelé vlastní sousední pozemek p. č. 779 k. ú. Bynov se stavbou technického vybavení č. p. 303,
která bude sloužit jako nástrojařská dílna (nerušícího charakteru);
- žadatelé žádají o prodej z důvodu zabezpečení vlastní nemovitosti, proti poškození fasády a oken
sprejery a vandaly, vlastní údržba, opravy objektu;
- místním šetřením bylo zjištěno, že požadovaný pozemek zasahuje i do pozemku p. č. 761/130
k. ú. Bynov;
- v roce 2015 zažádal předchozí majitel nemovitosti o prodej pozemku p. č. 761/119 v k. ú. Bynov, pro
účely provozování autodílny, místním šetřením za účasti vedení města a následném jednání
zastupitelstva města nebyl prodej usn. č. ZM 15 07 06 20 zveřejněn;
- prodejem částí pozemků p. č. 761/119 a p. č. 761/130 k. ú. Bynov bude i nadále zajištěn přístup k
nákupnímu centru a MAD.
Poznámka:
OR - nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.
OSU - odd. územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji části pozemku parc. č. 761/119
v katastrálním území Bynov z důvodu zabezpečení sousední nemovitosti na pozemku parc. č. 779 v
katastrálním území Bynov.
Stavební úřad Magistrátu města Děčín Úřad územ. 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. Pozemek je
veden jako ostatní plocha – jiná plocha a je součástí zóny SM – smíšená městská zóna. Plánovaný záměr
není s regulativem funkčního využití zóny v rozporu. Upozorňujeme, že na pozemku se nachází vedení
elektrické sítě, komunikační vedení a pozemek je částečně dotčen ochranným pásmem trafostanice.
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.
OZP - nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji části pozemku p.č. 761/119 v k.ú. Bynov za
účelem zajištění budovy ve vlastnictví žadatele proti vandalismu. Upozorňujeme, na nutnost zachovat
průchodnost užívané cesty směrem k nákupnímu centru a stanici MAD.

OSC - se k prodeji části p.p.č. 761/119 k.ú. Bynov vyjadřoval kladně již v roce 2015 (viz příloha). Stanovisko
silničního správního úřadu zůstává nezměněno - vyjádření z roku 2015 - Magistrát města Děčín, odbor
správních činností a obecní živnostenský úřad, jako silniční správní úřad nemá námitek k prodeji p.p.č.
761/199 o výměře 298 m2 v k.ú. Bynov za účelem přístupu k objektu č.p. 303 na p.p.č. 779 k.ú. Bynov.
OKD - nemá námitek k prodeji části pozemku p.č. 761/119 k.ú. Bynov. OKD - nemá námitek k prodeji části
pozemku p.č. 761/130 k.ú. Bynov. V případě, že trasa vedení veřejného osvětlení vede přes žádanou část
pozemku 761/130 k.ú. Bynov je nutné zřídit věcné břemeno. V příloze zasíláme zákres vedení veřejného
osvětlení.
OHM - místním šetřením bylo zjištěno, že požadovaný pozemek zasahuje i do pozemku p. č. 761/130
k. ú. Bynov, žádost o stanovisko byla zaslána i se zákresem v mapě včetně pozemku p. č. 761/130
k. ú. Bynov, z tohoto důvodu nebyla opakovaně požádována stanoviska odborů, prodejem částí pozemků
p. č. 761/119 a p. č. 761/130 k. ú. Bynov bude i nadále zajištěn přístup k nákupnímu centru a MAD.
S prodejem souhlasíme. S tím, že oplocení nebude přesahovat čelní stranu objektu - viz zákres na snímku.
Jedná se o části pozemků p. č. 761/119 a p. č. 761/130 k. ú. Bynov o výměře dle GP, který bude vyhotoven.
Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“
II. pásmo – 1000,00 Kč/m2 x koef. 0,9 (ostatní účely jinde neuvedené), tj. 900,00 Kč/m2 + ostatní náklady
spojené s prodejem.
Účel dle žádosti: zázemí k vlastní nemovitosti
Žadatel: ******
Závazky a pohledávky vůči městu: 0

Vyjádření:
OR

OSU

OZP

OSC

OKD

OMH

A

A - pozn.

A - pozn.

A - pozn.

A - pozn.

A - pozn.
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Název:
Prodej pozemku p. č. 242 k. ú. Děčín - Staré Město - záměr
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín - Staré Město a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 242 k. ú. Děčín - Staré Město o výměře 117 m2.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 25.4.2017 návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín - Staré Město a usnesením
č. RM 17 08 37 09 nedoporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 242
k. ú. Děčín - Staré Město o výměře 117 m2.
Dále rada města projednala varianu č. 2, tj. doporučit zastupitelstvu města prodej pozemku p. č. 242
v k. ú. Děčín - Staré Město.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

RM nedoporučuje zveřejnit záměr

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- OMH obdržel žádost na odprodej pozemku p. č. 242 k. ú. Děčín - Staré Město;
- žadatelka bydlí v sousední nemovitosti č. p. 97, dle sdělení žadatelky, důvodem k odprodeji pozemku
je udržovaní pořádku, zeleně a vytvoření odpočinkové zóny;
- pozemek p. č. 242 k. ú. Děčín - Staré Město byl revitalizován v rámci druhé etapy Revitalizace sídliště
Staré Město za účasti dotace z IOP (IPRM), udržitelnost projektu je do 31.07.2019, po tomto datu je
možné s pozemkem volně nakládat.
Poznámka:
OR – k žádosti o stanovisko k prodeji pozemku p. č. 242 k. ú. Děčín - Staré Město sdělujeme, že tento
pozemek byl revitalizován v rámci druhé etapy Revitalizace sídliště Staré Město za účasti dotace z IOP
(IPRM). Udržitelnost projektu je do 31.07.2019. Po tomto datu je možné s pozemkem volně nakládat.
Pokud by město chtělo pozemek prodat dříve, je třeba tuto skutečnost oznámit poskytovateli dotace. Při
prodeji revitalizovaného majetku se jedná vždy o změnu podstatnou, kterou bude posuzovat a schvalovat ŘO
IOP. Bude nutno vyčíslit poměrné náklady na revitalizovaný pozemek a velice pravděpodobně bude město
vyzváno k vrácení odpovídající části dotace.
OSU - nedoporučuje k prodeji pozemek parc. č. 242 v katastrálním území Děčín-Staré Město, z důvodu
zachování veřejně přístupné zeleně.
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 a jeho 8. změny, vydané dne 11.02 2015 nachází v zastavěném území
a je součástí zóny SM – smíšená městská zóna. S prodejem nesouhlasíme z důvodu zachování veřejně
přístupné zeleně.
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 pozemku p. č. 242 v k.ú. Děčín – Staré Město o
výměře 117 m2 za účelem rozšíření zahrady a zajištění pořádku na předmětném pozemku.
OKD - v rámci IPRM – revitalizace veřejného prostranství sídliště Děčín III - Staré město bylo zbudováno
parkoviště před hlavním vstupem do ZŠ Březová. Toto parkoviště částečně zasahuje do pozemku p. č. 242
k. ú. Děčín – Staré Město. V případě prodeje je nutné tuto část oddělit. Odbor komunikací a dopravy
nedoporučuje prodej celého pozemku. K prodeji části pozemku p. č. 242 k. ú. Děčín – Staré Město nemáme
námitek. K vytýčení hranice žádáme přizvat pracovníka odboru komunikací a dopravy.
OMH – s ohledem na stanovisko OR a OKD nedoporučuje OMH do doby udržitelnosti projektu (IPRM)
31.07.2019 prodej pozemku p. č. 242 k. ú. Děčín - Staré Město. Jedná se o pozemek p. č. 242 k. ú. Děčín Staré Město.
Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“
II. pásmo – ostatní pozemky – 900,00 Kč/ m2 - celkem 105.300,00 Kč
Žadatel: ******
Vyjádření:
OR

OSU

OZP

OKD

OMH

N - pozn.

N - pozn.

A

A/N - pozn.

N

Vysvětlivky:
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Název:
Prodej části pozemku p. č. 677/1 k. ú. Chrochvice - záměr
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Chrochvice a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 677/1 k. ú. Chrochvice.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 25.4.2017 návrh na prodej části pozemku v k. ú. Chrochvice a usnesením
č. RM 17 08 37 08 nedoporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 677/1
k. ú. Chrochvice.
Dále rada města projednala variantu č. 2, tj.doporučit zastupitelstvu města prodej části pozemku p. č. 677/1
k. ú. Chrochvice.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

Rada města nedoporučuje zveřejnit záměr

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- OMH obdržel žádost o pronájem, ev. prodej části pozemku p. č. 677/1 o výměře cca 160 m2 v
k. ú. Chrochvice;
- žadatelé, dle sdělení žádají o pronájem, ev. prodej části pozemku, který slouží k parkování a otáčení
vozidel;
- na pozemku p. č. 677/1 k. ú. Chrochvice se nachází část místní komunikace, která slouží k vyhýbání a
parkování vozidel.
Poznámka:
OR – nemá v uvedené lokalitě žádný záměr
OSU - oddělení územního rozhodování nemá námitek k pronájmu či prodeji části pozemku parc. č. 677/1 v
katastrálním území Chrochvice o výměře cca 160 m², za podmínky, že pronájmem (prodejem) nebude zúžena
místní komunikace, předmětný pozemek se dle platného Územního plánu města Děčín a jeho 8. změny,
vydané dne 11.02 2015 nachází v zastavěném území a je součástí zóny BM – RD městského typu.
Doporučujeme pronájem částí pozemku za předpokladu, že záměr neovlivní stávající komunikaci.
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 řadí tento pozemek do oblasti O
– plocha občanského vybavení.
OZP - nemá z hlediska životního prostředí námitek k pronájmu, příp. prodeji části pozemku p. č. 677/1 v k. ú.
Chrochvice za účelem zajištění manipulační a parkovací plochy.
OKD – na pozemku p. č. 677/1 k. ú. Chrochvice se nachází část místní komunikace, která slouží k vyhýbání a
parkování vozidel. OKD nedoporučuje prodej části pozemku p.č. 677/1 k.ú. Chrochvice.
OSC - jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 5) písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů nedoporučuje prodej ani pronájem části pozemku p.p.č. 677/1 v
katastrálním území Chrochvice. Na pozemku p.p.č. 677/1 v katastrálním území Chrochvice se nachází část
místní komunikace, která slouží k vyhýbání a parkování vozidel.
OMH – na části pozemku p. č. 677/1 k. ú. Chrochvice se nachází místní komunikace, která slouží k vyhýbání
a parkování vozidel. OMH nedoporučuje pronájem ani prodej požadované části pozemku.
Jedná se o část pozemku p. č. 677/1 k. ú. Chrochvice o výměře cca 160 m2.

Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“
II. pásmo – ostatní pozemky - 900,00 Kč/m2.
Účel dle žádosti: parkování
Žadatelé:
******
******
Závazky a pohledávky vůči městu: 0
Vyjádření:
OR

OSU

OZP

OSC

OKD

OMH

A

A/N - pozn.

A

N

N

N

Vysvětlivky:
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Název:
Bezúplatný převod pozemku st.p.č. 86 včetně objektu čp. 93 vše v k.ú. Velká Veleň N
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod nemovitosti v k.ú. Velká Veleň a
neschvaluje
bezúplatný převod pozemku st.p.č. 86 o výměře 347 m2, včetně objektu čp. 93, vše v k.ú. Velká Veleň se
všemi součástmi a příslušenstvím, z podílového spoluvlastnictví, a to jednu ideální ½ z celku z výlučného
vlastnictví p.****** a jednu ideální ½ z celku z výlučného vlastnictví p. ****** + ostatní náklady spojené s
převodem do majetku statutárního města Děčín.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 25.04.2017 návrh na bezúplatný převod nemovitosti v k.ú. Velká Veleň a
usnesením č. RM 17 08 37 15 nedoporučila zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku
st.p.č. 86 o výměře 347 m2, včetně objektu čp. 93, vše v k.ú. Velká Veleň se všemi součástmi a
příslušenstvím, z podílového spoluvlastnictví, a to jednu ideální ½ z celku z výlučného vlastnictví p.****** a
jednu ideální ½ z celku z výlučného vlastnictví p. ****** + ostatní náklady spojené s převodem do majetku
statutárního města Děčín.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

RM nedoporučuje schválit bezúplatný převod

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- OMH obdržel nabídku p. ****** na bezúplatný převod ideální poloviny nemovitosti čp. 93, včetně pozemku
st.p.č. 86 vše v k.ú. Velká Veleň do majetku města. V nabídce uvádí, že nemovitosti získala za nevyjasněných
okolností a proti své vůli a vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a finančním potížím není schopna se
o tuto nemovitost starat. Dále uvádí, že nebude financovat náklady spojené s převodem.
- OMH navrhovatelce sdělil, že pro projednání nabídky nemovitosti v orgánech města, je nutno zajistit i
nabídku dalšího spoluvlastníka nemovitosti
- poté OMH obdržel nabídku p. ****** na bezúplatný převod ideální poloviny nemovitosti čp. 93, včetně
pozemku st.p.č. 86 vše v k.ú. Velká Veleň do majetku města s tím, že náklady spojené s převodem bude
hradit nabyvatel, tj. statutární město Děčín. V nabídce uvádí, že uvedenou nemovitost získala dědickým
řízením po babičce.
- OMH nedoporučuje převod výše uvedené nemovitosti z důvodu špatného technického stavu objektu a
případných následných investic na opravu objektu
OR – sděluje, že nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.
OSU – Stavební úřad Magistrátu města Děčín oddělení územního rozhodování nedoporučuje bezúplatný
převod pozemku st.p.č. 86 včetně objektu č.p. 93 v katastrálním území Velká Veleň na statutární město Děčín,
a to vzhledem ke špatnému stavu objektu. 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 a jeho 8. změny, vydané
dne 11.02 2015, nachází v zastavěném území a je součástí zóny BV – smíšená zóna s RD venkovského typu.
Nedoporučujeme bezúplatný převod stp.č. 86 do vlastnictví města z důvodu špatného stavu budovy č.p. 93 a
následných investic na opravu, vše k.ú. Velká Veleň. 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
SV - plocha smíšená obytná vesnická.
OSV – nedoporučuje převzetí nabídky k bezúplatnému převodu pozemku a nemovitosti z důvodu havarijního
technického stavu nemovitosti. Vzhledem k lokalitě a výši nákladů na rekonstrukci nepředpokládá, že by
uvažoval o využitelnosti této nabídky.
OSK – se seznámil s uvedenými nabídkami a sděluje, že nemá návrhy k využití nabízeného objektu.
OMH – nedoporučuje uskutečnit tento převod, a to vzhledem k havarijnímu stavu nabízeného objektu, pro
který není v současné chvíli žádné využití. Případné opravy objektu by představovaly velkou finanční zátěž
pro město. Zároveň upozorňuje, že město vlastní několik objektů, které nejsou využity.
Vyjádření:
OR

OSU

OSV

OSK

OMH

-/pozn.

N

N

-/pozn.

N
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Název:
Prodej pozemku p.č. 2889/119 v k.ú. Podmokly
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku p.č. 2889/119 v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 2889/119 o výměře 31 m2 v k.ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím, pro
****** za cenu 24.800,00 Kč + ostatní náklady.

Stanovisko RM:
RM usnesením č. RM 17 08 37 13 ze dne 25.04.2017 doporučilo ZM schválit prodej pozemku p.č. 2889/119 o
výměře 31 m2 v k.ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím, pro ****** za cenu 24.800,00 Kč +
ostatní náklady.

Cena:

24 800,00

Návrh postupu:

RM doporučila schválit prodej

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- Žadatel je vlastníkem objektu na pozemku p.č. 2889/27 v k.ú. Podmokly
- Objekt bude, po plánované rekonstrukci, využíván jako prodejna
- K možnému provozování prodejny je nutné zajistit samostatný vstup pro zákazníky
- V předložené projektové dokumentaci je vstup plánován přes část pozemku p.č. 2889/65 k.ú. Podmokly – viz
příloha
- Na základě toho žadatel požádal o prodej části pozemku p.č. 2889/65 k.ú. Podmokly za účelem vybudování
vstupu do objektu – viz příloha
- K objektu je nyní přístup přes pozemek p.č. 2889/119 k.ú. Podmokly – tento bude sloužit pro zásobování
provozovny
- V návaznosti na stanovisko OSC předkládá OMH návrh na prodej tohoto pozemku tak, aby se oba vstupy
staly nedílnou součástí provozovny (prodejny)
Nové skutečnosti:
• Usneseními RM a ZM byl zveřejněn záměr města prodat části pozemků – viz níže citace
• V souladu s usneseními ZM byl, za účasti a odsouhlasení všech zúčastněných - geodeta, zástupce
investora, projektantů a zástupců OMH vyhotoven geometrický plán č. 3943-089/2016, kterým bylo
prokázáno, že předmětem prodeje bude celý pozemek p.č. 2889/119 – tj. celková prodávaná výměra tohoto
pozemku činí 31 m2 – viz příloha.
• Stávající chodník podél ulice nadále zůstane ve vlastnictví města
• Na základě tohoto zjištění předložil OMH návrh na revokaci příslušného usnesení RM a ZM, kterými byl
zveřejněn záměr prodeje pouze části pozemku p.č. 2889/119 k.ú. Podmokly a současně návrh na zveřejnění
záměru prodat pozemek celý
• Pro úplnost OMH uvádí, že usnesením č. ZM 17 02 04 06 byl schválen prodej části pozemku p.č. 2889/65 v
k.ú. Podmokly – viz příloha GP č. 3943-089/2016 – jedná se o díl „a“ o výměře 18 m2
Přijatá usnesení ZM
Usnesení č. ZM 17 02 04 05 ze dne 22.02.2017 ZM zveřejnilo záměr města prodat pozemek p.č. 2889/119 o
výměře 31 m2 v k.ú. Podmokly, za účelem zajištění zásobování objektu na p.č. 2889/27 k.ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 17 02 04 06 ze dne 22.02.2017 ZM schválilo prodej části pozemku p.č. 2889/65 o výměře 18
m2 v k.ú. Podmokly (dle GP č. 3943-089/2016 se jedná o díl „a“), pro ****** za cenu 14.400,00 Kč + ostatní
náklady.
Nájemní smlouva: 0
Návrh ceny za prodej: dle Zásad: tj. II. pásmo - 1000,- Kč x koef. 0,8 (podnikání) = 800, Kč/m2
celý p.č. 2889/119 – výměra 31m2 = 24.800,- Kč
Žadatel: ******, zast. ****** - není v evidenci dlužníků města

Vyjádření:
OSC

OSU

OMH

OŽP

OR

A-pozn.

A-pozn.

A-pozn.

A

A

Vysvětlivky:
Poznámka OSC: doporučuje prodej části p.č. 2889/65 k.ú. Podmokly ke zřízení přístupového chodníku k
objektu na p.č. 2889/27 k.ú. Podmokly. Zároveň doporučuje prodat p.č. 2889/119 k.ú. Podmokly, která bude
sloužit výhradně pro zásobování objektu na st.p.č. 2889/27 k.ú. Podmokly
Poznámka OSU: nemá námitek k prodeji části pozemku parc. č. 2889/65 v katastrálním území Podmokly za
účelem výstavby přístupového chodníku k objektu na pozemku parc. č. 2889/27 v katastrálním území
Podmokly. Předmětný pozemek se dle platného Územního plánu města Děčín nachází ve stávající ploše
bydlení a je součástí zóny SM – Smíšená městská zóna. Plánovaný záměr není s regulativem funkčního
využití zóny v rozporu. S prodejem souhlasí za předpokladu, že nebude ovlivněna stávající točna pro
autobusy.
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 tento pozemek do oblasti BH
– Bydlení hromadné.
Poznámka OMH: nemá námitek k prodeji části pozemku p.č. 2889/65 v k.ú. Podmokly. Místním šetřením bylo
zjištěno, že vedle požadované části pozemku se nachází vzrostlý strom, proto OMH doporučuje prodat pouze
požadovanou část pozemku. Současně nemá námitek k prodeji pozemku p.č. 2889/119 k.ú. Podmokly - je
zajištěno, že i při prodeji celého pozemku stávající chodník zůstane ve vlastnictví města Děčín – viz příloha.

Příloha:

AN_prilohy_zelenice_pris
tup.pdf
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Název:
Prodej pozemku p.č. 791/5 v k.ú. Děčín – Staré Město
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 791/5 o výměře 263 m2 v k.ú. Děčín – Staré Město, se všemi součástmi a
příslušenstvím, pro Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Pod Chlumem Děčín, Loubská
701/1, Děčín II, za cenu nákladů spojených s převodem, s podmínkou zřízení předkupního práva pro
statutární město Děčín.

Stanovisko RM:
RM usnesením č. RM 17 07 37 13 ze dne 11.04.2017 doporučila ZM schválit variantu č. 3, tj. prodej pozemku
p.č. 791/5 o výměře 263 m2 v k.ú. Děčín – Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro Základní
organizaci Českého zahrádkářského svazu Pod Chlumem Děčín, Loubská 701/1, Děčín II, za cenu nákladů
spojených s převodem, s podmínkou zřízení předkupního práva pro statutární město Děčín.
Současně RM projednala variantu č. 1, tj. prodej pozemku p.č. 791/5 o výměře 263 m2 v k.ú. Děčín – Staré
Město, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro ****** za cenu 78.900,- Kč + ostatní náklady.
Dále projednala variantu č. 2, tj. nedoporučení schválit prodej pozemku p.č. 791/5 o výměře 263 m2 v k.ú.
Děčín – Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro ****** za cenu 78.900,- Kč + ostatní náklady.
Dále variantu č. 4, tj. doporučení schválit prodej pozemku p.č. 791/5 o výměře 263 m2 v k.ú. Děčín – Staré
Město, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Pod
Chlumem Děčín, Loubská 701/1, Děčín I, za cenu 78.900,- Kč + ostatní náklady.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

RM doporučuje schválit prodej dle návrhu na usnesení

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- Žadatel o prodej pozemku – ****** je vlastníkem pozemků p.č. 1085/3 a 1377, vč. objektu na něm stojícím
vše k.ú. Děčín – Staré Město
- Pozemky jsou součástí zahrádkářské osady Pod Chlumem, Děčín III
- S ohledem na to OMH požádal předsedu zahrádkářské osady o stanovisko, který záležitost projednal na
výboru ZO
- Sdělením ze dne 01.03.2017 nesouhlasí předseda ZO s prodejem žadateli, naopak požaduje pozemek
získat do vlastnictví zahrádkářské osady
- Pozemek by ZO využila jako odkládací plochu pro materiál a cisternu na vodu
- Na základě toho OMH nedoporučuje schválit prodej požadovaného pozemku soukromé osobě a doporučuje
prodat pozemek do vlastnictví zahrádkářské osady
- Pro úplnost OMH uvádí, že v letech 2007 – 2008 byly pozemky, sloužící jako přístupové cesty a „zázemí“
převedeny na ZO bezúplatně
- Návrh na prodej pozemku pro ZO byl do jednání RM předložen ve dvou variantách – za cenu dle Zásad a za
cenu individuální, tj. za cenu nákladů spojených s převodem, s ohledem na skutečnost, že se jedná o
neziskovou organizaci
Záměr ZM dne 22.03.2007 – usnesení č. ZM 07 02 03 02 – A + opětovné zveřejnění ve 12/2016
Vyjádření:
OSC

OSU

OŽP

OR

OMH

A

A-pozn.

A

A

A-pozn.

Vysvětlivky:
Poznámka OSU: nemá námitek k prodeji pozemku parc. č. 791/5 v katastrálním území Děčín-Staré Město na
zahradu. Předmětný pozemek se dle platného Územního plánu města Děčín nachází v zastavěném území a
je součástí zóny Z – Zóna rekreačně klidová. Plánovaný záměr není s regulativem funkčního využití zóny v
rozporu. S prodejem souhlasí.
Funkční využití zóny dle Územního plánu města Děčín:
Přípustné:krátkodobá rekreace a volný čas v rámci jednotlivých lokalit, nenarušující přírodní charakter a
atraktivity 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
na celém území města,
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 uvádí, že nový rozpracovaný Územní plán Děčín řadí tento pozemek do oblasti RZ –
Plocha individuální rekreace – zahrádkářské osady.
Poznámka OMH: v souladu se sdělením předsedy ZO Pod Chlumem, Děčín III upřednostňuje OMH prodat
pozemek do vlastnictví ZO Pod Chlumem.
Nájemní smlouva: 1x ČZS ZO Pod Chlumem, Děčín III

Příloha:

AN_prilohy_Pod_Chlume
m.pdf
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Název:
Prodej pozemku p.č. 2439/3 v k.ú. Podmokly
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 2439/3 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k.ú. Podmokly se
všemi součástmi a příslušenstvím, pro ******, za cenu 300,00 Kč/m2 + ostatní náklady.

Stanovisko RM:
RM usnesením č. RM 17 09 37 09 ze dne 09.05.2017 doporučila ZM schválit variantu č. 1, tj. prodej pozemku
p.č. 2439/3 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k.ú. Podmokly se všemi součástmi a
příslušenstvím, pro ******, za cenu 300,00 Kč/m2 + ostatní náklady.
Současně projednala variantu č. 2, tj. prodej pozemku p.č. 2439/3 o výměře dle geometrického plánu, který
bude vyhotoven, v k.ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím, pro ******, za cenu 150,00 Kč/m2 +
ostatní náklady.

Cena:

300,00

Návrh postupu:

RM doporučila schválit prodej dle návrhu na usnesení

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- ****** jsou vlastníky RD vč. pozemků p.č. 2438/1, 2438/3 vše v k.ú. Podmokly
- Pozemek p.č. 2439/3 v k.ú. Podmokly mají ****** v pronájmu na zahradu od města Děčín od roku 2012
- V návaznosti na výzvu o sdělení, zda souhlasí nájemce s navýšením nájemného na částku 10,- Kč/m2/rok,
nájemci sdělili, že s navrženým navýšením nájemného nesouhlasí, ale mají zájem o prodej pozemku – viz
příloha
- Požadovaný pozemek je v rozhledových poměrech křižovatky a pod opěrnou zdí je umístěna plakátovací
plocha a kontejnery TKO. Je nutné, v případě prodeje, provést vytýčení hranice pozemku tak, aby nedošlo k
prodeji části pod komunikací. Vzhledem k tomu, že není zřejmé, v návaznosti na sdělení žadatelů ke kupní
ceně (viz příloha), zda bude prodej realizován, bude vytýčení hranice pozemku a případný geometrický plán
pro oddělení části pod místní komunikací vyhotoven ve chvíli, kdy žadatelé potvrdí zájem o prodej za
schválenou kupní cenu. Na základě toho je předložen návrh na schválení prodeje pozemku o výměře dle
geometrického plánu
- Nově je přílohou přiloženo sdělení žadatelů ze dne 03.05.2017, ve kterém uvádějí, že při koupi objektu
bytového domu v r. 1993 byly součástí kupní smlouvy a prodeje opěrné zdi, oplocení, venkovní úpravy přípojka kanalizace, přípojka vody a trvalé porosty
- Záměr RM - A
- Záměr ZM - A
Nájemní smlouva: 1x na požadovaný pozemek na zahradu - žadatelé o prodej – ******
Návrh ceny za prodej – výměra pozemku – 357 m2
Varianta č. 1 - dle Zásad: tj. II. pásmo – 300,00 Kč/m2 – zahrada = 107.100,00 Kč
Varianta č. 2 - dle návrhu žadatelů - 150,00 Kč/m2 = 9.750,00 Kč
Žadatelé nejsou v evidenci dlužníků města – ******

Vyjádření:
OSC

OKD

OSU

OR

OMH

A-pozn.

A-pozn.

A-pozn.

A-pozn.

A-pozn.

Vysvětlivky:
Poznámka OSC + OKD: pozemek p.č. 2439/3 k.ú. Podmokly hraničí s místní komunikací ul. Veveří a Hraniční
a je v rozhledových poměrech křižovatky. Pod opěrnou zdí je umístěna plakátovací plocha, kontejnery TKO. V
případě prodeje je nutné provést vytýčení hranice pozemku tak, aby nedošlo k prodeji části pod komunikací.
Odbor komunikací a dopravy nemá námitek k prodeji pozemku p.č. 2439/3 k.ú. Podmokly.
Poznámka OSU: nemá námitek k prodeji pozemku na zahradu k rodinnému domu na pozemku parc. č. 2438/1
v katastrálním území Podmokly.
Předmětný pozemek se dle platného Územního plánu města Děčín nachází v zastavěném území a je součástí
zóny BM – RD městského typu. Z důvodu možnosti budoucího rozšíření křížení ul. Hraniční a Veveří
doporučujeme zachovat přiléhající část pozemku.
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 řadí tento pozemek do oblasti
BI – Bydlení individuální v rodinných domech – městské.
Poznámka OR: neplánuje žádnou akci na pozemcích.
Poznámka OMH: požadovaný pozemek je v rozhledových poměrech křižovatky a pod opěrnou zdí je umístěna
plakátovací plocha a kontejnery TKO. Je nutné, v případě prodeje, provést vytýčení hranice pozemku tak, aby
nedošlo k prodeji části pod komunikací. Vzhledem k tomu, že není zřejmé, v návaznosti na sdělení žadatelů
ke kupní ceně (viz příloha), zda bude prodej realizován, bude vytýčení hranice pozemku a případný
geometrický plán pro oddělení části pod místní komunikací vyhotoven ve chvíli, kdy žadatelé potvrdí zájem o
prodej za schválenou kupní cenu. Na základě toho je předložen návrh na schválení prodeje pozemku o
výměře dle geometrického plánu

Příloha: AN_2439_podmokly.pdf

Příloha:

AN_25_5_doplneni_2439.
pdf
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Název:
Prodej pozemku p.č. 169/1 v k.ú. Křešice u Děčína
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Křešice u Děčína a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 169/1 o výměře 187 m2 v k.ú. Křešice u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím,
pro ****** za cenu 56.100,00 Kč + ostatní náklady.

Stanovisko RM:
RM usnesením č. RM 17 09 37 10 ze dne 09.05.2017 doporučila ZM schválit variantu č. 1, tj. prodej pozemku
p.č. 169/1 o výměře 187 m2 v k.ú. Křešice u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím, pro ****** za cenu
56.100,00 Kč + ostatní náklady.
Současně RM projednala variantu č. 2, tj. prodej pozemku p.č. 169/1 o výměře 187 m2 v k.ú. Křešice u
Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím, pro ****** za cenu 18.700,00 Kč + ostatní náklady.

Cena:

56 100,00

Návrh postupu:

OMH doporučuje schválit prodej dle návrhu na usnesení

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- ****** jsou vlastníky RD a pozemku p.č. 168 v k.ú. Křešice u Děčína
- Pozemek p.č. 169/1 v k.ú. Křešice u Děčína má ****** v pronájmu na zahradu od statutárního města Děčín
od roku 1985
- V návaznosti na výzvu o sdělení, zda souhlasí nájemce s navýšením nájemného na částku 10,- Kč/m2/rok,
nájemce sdělil, že s navrženým navýšením nájemného nesouhlasí, případně pouze na částku 380,- Kč/rok,
ale má zájem o prodej pozemku za jím navrženou částku 100,00 Kč/m2 – viz příloha
- Pro úplnost OMH uvádí, že projednávaný pozemek není přístupný z veřejné komunikace, je přístupný pouze
přes nemovitost žadatelů
- Záměr RM - A
- Záměr ZM - A
Nájemní smlouva: 1x na požadovaný pozemek na zahradu - žadatelka o prodej – ******
Návrh ceny za prodej – výměra pozemku - 187 m2
Varianta č. 1 - dle Zásad: tj. II. pásmo – 300,00 Kč/m2 – zahrada = 56.100,00 Kč
Varianta č. 2 - dle návrhu žadatelů - 100,00 Kč/m2 = 18.700,00 Kč
Žadatelé nejsou v evidenci dlužníků města – ******
Vyjádření:
OSC

OŽP

OSU

OR

OMH

A

A

A-pozn.

A

A-pozn.

Vysvětlivky:
Poznámka OSU: nemá námitek k prodeji pozemku parc. č. 169/1 v katastrálním území Křešice u Děčína na
zahradu k rodinnému domu na st.p.č. 168 v katastrálním území Křešice u Děčína. 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. S prodejem
souhlasí.
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
BI – Bydlení individuální v rodinných domech – městské.
Poznámka OMH: pozemek není přístupný z místní komunikace ani z pozemku ve vlastnictví města. Je
přístupný pouze přes nemovitost žadatelů. Jeho využití je proto velmi omezené.
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Název:
Prodej pozemku p.č. 333/8 k.ú. Vilsnice
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Vilsnice a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 333/8 o vým. 91 m2 v k.ú. Vilsnice, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro spol.
BOHEMIA CARGO, s.r.o., Ústecká 98, Děčín XII, za cenu 72.800,00 Kč + ostatní náklady, s podmínkou
zatížení pozemku p.č. 333/8 o vým. 91 m2 k.ú. Vilsnice věcným břemenem práva chůze a jízdy (služebnost
cesty) pro vlastníka pozemků p.č. 333/5, p.č. 333/7 a p.č. 333/10 k.ú. Vilsnice, z důvodu zajištění jediného
možného přístupu, bezúplatně.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 9. 5. 2017 návrh na prodej pozemku v k.ú. Vilsnice a
usnesením č. RM 17 09 37 11 doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 333/8 o výměře
91 m2 v k.ú. Vilsnice, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro spol. BOHEMIA CARGO, s.r.o., Ústecká 98,
Děčín XII, za cenu 72.800,00 Kč + ostatní náklady, s podmínkou zatížení pozemku p.č. 333/8 o vým. 91 m2
k.ú. Vilsnice věcným břemenem práva chůze a jízdy (služebnost cesty) pro vlastníka pozemků p.č. 333/5, p.č.
333/7 a p.č. 333/10 k.ú. Vilsnice, z důvodu zajištění jediného možného přístupu, bezúplatně.

Cena:

72 800,00

Návrh postupu:

Rada města doporučila prodej pozemku a zřízení věcného břemene

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- žádost o prodej pozemku p.č. 333/8 k.ú. Vilsnice – přístup do areálu společnosti BOHEMIA CARGO, s.r.o.,
stávající napojení na komunikaci ul. Vilsnická, na pozemku je umístěna brána uzavírající areál žadatele;
- pozemek je využíván pro přístup i vlastníkem sousedního areálu na pozemcích p.č. 333/5, p.č. 333/7 a p.č.
333/10 k.ú. Vilsnice – VAMA, s.r.o.;
- žadatel byl vyzván k upřesnění budoucího využití pozemku – část tohoto pozemku tvoří zadní – druhý vjezd
a vstup do stávajícího logistického areálu společnosti BOHEMIA CARGO s.r.o., z ulice Vilsnické. Jedná se o
dřívější areál ČETRANS a.s., budoucí využití pozemku se nezmění od současného, bude sloužit pro vjezd a
vstup do areálů společností BOHEMIA CARGO, s.r.o. a VAMA, s.r.o.;
- na základě výsledku společného jednání obou firem je předkládán návrh na prodej celého pozemku
společnosti BOHEMIA CARGO, s.r.o. s podmínkou zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy ve prospěch
pozemků ve vlastnictví společnosti VAMA, s.r.o., bezúplatně, neboť se jedná o jediný možný přístup.
- RM záměr - usn. č. RM 17 04 37 13 ze dne 28. 2. 2017
- ZM záměr - usn. č. ZM 17 03 07 08 ze dne 30. 3. 2017
Vyjádření:
OR – nemá v lokalitě žádný záměr.
OSU - odd. územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji pozemku p.č. 333/8 k.ú.
Vilsnice – pozemek je využíván pro přístup do areálu spol. s r.o. BOHEMIA CARGO.
OSU - odd. Úřad územního plánování sděluje, že předmětný pozemek se dle platného územního plánu
nachází v nezastavěném území a je součástí zóny ZPF – zóna zemědělských kultur. Plánovaný záměr není s
regulativem funkčního využití zóny v rozporu. S prodejem souhlasíme.
Funkční využití zóny dle územní plánu –
- přípustné – produkční zemědělská výroba, 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 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 v % - u stávajících zahrádkářských
osad max. 25 m2, u ostatních zohlednit speciální charakter.
Poznámka – pro informaci uvádíme, že nový rozpracovaný územní plán řadí tento pozemek do oblasti NZ1
plocha zemědělská půda.
OSC – jako příslušný silniční správní úřad nemá námitek k prodeji pozemku p.č. 333/8 k.ú. Vilsnice. Jako
reciprocitu doporučujeme smluvně zajistit se společností BOHEMIA CARGO s.r.o. průjezd nákladních vozidel,
zejména Technických služeb a.s., a dopravu na skládku Orlík přes areál společnosti.
Aktuální stanovisko – OSC nemá námitek k prodeji pozemku.
OKD – z důvodu stížností obyvatel městské části Vilsnice na zvýšený provoz nákladních vozidel jezdící na
skládku „Orlík“ je jednáno se společností BOHEMIA CARGO s.r.o. Děčín o umožnění průjezdu přes areál.
Výška a šířka viaduktu (výjezd na ul. Ústecká z ul. Vilsnická) neumožňuje projetí nákladních vozidel.
Společnost BOHEMIA CARGO s.r.o. Děčín má vybudované dopravní připojení přímo na silnici č. I/62. OKD
nedoporučuje prodej pozemku p.č. 333/8 k.ú. Vilsnice do doby ukončení jednání.
Aktuální stanovisko – OKD nemá námitek k prodeji pozemku.
OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji pozemku p.č. 333/8 k.ú. Vilsnice za účelem
zajištění přístupu do reálu společnosti BOHEMIA CARGO, s.r.o. Upozorňujeme, že prodejem dojde k
zamezení přístupu vlastníku p.p.č. 333/10 k.ú. Vilsnice (VAMA s.r.o.).

OMH – usnesením č. ZM 16 09 08 02 ze dne 24. 11. 2016 byl zveřejněn záměr města prodat části pozemku
p.č. 333/8 k.ú. Vilsnice, žadatel byl informován a na základě úkolu z PVO byl vyzván k upřesnění budoucího
využití pozemku. Dle jeho sdělení část tohoto pozemku tvoří zadní – druhý vjezd a vstup do stávajícího
logistického areálu společnosti BOHEMIA CARGO s.r.o., z ulice Vilsnické. Jedná se o dřívější areál
ČETRANS a.s., budoucí využití pozemku se nezmění od současného, bude sloužit pro vjezd a vstup do
areálů společnosti. Na základě výsledku společného jednání společností BOHEMIA CARGO, s.r.o. a VAMA,
s.r.o., byl předložen návrh na revokaci usnesení a následný prodej celého pozemku společnosti BOHEMIA
CARGO, s.r.o. s podmínkou jeho věcným břemenem práva chůze a jízdy (služebnost cesty) ve prospěch
pozemků ve vlastnictví společnosti VAMA, s.r.o., která pozemek využívá jako jediný možný přístup a příjezd
do svého areálu. Z tohoto důvodu žádají o zřízení věcného břemene bezúplatně.
Jedná se o prodej pozemku p.č. 888/3 o vým. 91 m2 v k. ú. Vilsnice a zřízení věcného břemene – služebnost
cesty.
Návrh ceny:
a) prodej – dle „Zásad“ II. pásmo 1000,- Kč/m2 – podnikání (koef. 0,8) tj. 72 800,- Kč
b) věcné břemeno – dle „Zásad“ - služebnost cesty - 10 000,- Kč + ost. náklady + DPH
Nájemní smlouva: 0
Účel dle žádosti: přístup, příjezd do areálů žadatelů
Žadatelé:
BOHEMIA CARGO, s.r.o., Ústecká 98, Děčín XII – prodej pozemku
VAMA s.r.o., Vilsnická 94, Děčín XII – věcné břemeno
Závazky a pohledávky vůči městu: žadatelé nejsou vedeni v evidenci dlužníků města
Vyjádření:
OR

OSU

OSC

OKD

OZP

OMH

A

A

A

A

A

A

Vysvětlivky:
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Název:
Prodej části pozemku p.č. 845/10 v k.ú. Bynov
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Bynov a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 845/10, dle GP č. 759-006/2017 nově ozn. jako p.č. 845/15 o výměře 639 m2 v k.ú.
Bynov, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro pana ******, za cenu 191.700,00 Kč + ostatní náklady
spojené s převodem.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 25. 04. 2017 návrh na prodej části pozemku v k.ú. Bynov a usnesením č. RM 17
08 37 12 doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 845/10, dle GP č. 759-006/2017
nově ozn. jako p.č. 845/15 o výměře 639 m2 v k.ú. Bynov, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro pana
******, za cenu 191.700,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.

Cena:

191 700,00

Návrh postupu:

RM doporučuje schválit prodej

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- OMH obdržel žádost o prodej části pozemku p.č. 845/10 o výměře cca 644 m2 k.ú. Bynov na zahradu
(žadatel má ve svém vlastnictví sousední pozemek st.p.č. 594 s domem čp. 119 a pozemek p.č. 845/9 vše
k.ú. Bynov)
- tuto část pozemku má v současné době žadatel v pronájmu na zahradu
- žadatel uvádí, že část pronajatého pozemku je prudká strž se sklonem 30 - 40 stupňů a tato plocha je
prakticky nevyužitelná. Z tohoto důvodu žádá o výraznou slevu na těchto 200 m2.
- OMH vyzval žadatele k předložení návrhu na požadované snížení ceny – žadatel navrhuje kupní cenu 50,Kč/m2
- na základě místního šetření OMH sděluje, že pozemek je strmý zhruba v úrovni zadní paty domu žadatele,
strmá část pozemku je porostlá letitými stromy, pozemek je v KN veden jako zahrada
- po oznámení o zveřejnění záměru města prodat výše uvedenou část pozemku, žadatel využil možnosti dle č.
VII, odst. 3 „Zásad“, tj. v případě, že pozemek je špatně využitelný pro užívání jako zahrada, zázemí k domu,
zajistí si žadatel vlastním nákladem znalecký posudek o stanovení ceny obvyklé, kterým tyto skutečnosti
budou prokázány.
- žadatel si zajistil znalecký posudek a následně sdělil, že souhlasí s prodejem části pozemku dle „Zásad“
záměr RM 12.7.2016 - usn. č. RM 16 13 37 21
záměr ZM 22.9.2016 - usn. č. ZM 16 07 10 15
OR – nemá v této lokalitě žádný záměr.
OSU – Stavební úřad Magistrátu města Děčín oddělení územního rozhodování nemá námitek k prodeji celého
pozemku parc. č. 845/10 v katastrálním území Bynov, za podmínky, že dojde též k prodeji pozemku parc. č.
848/6 v katastrálním území Bynov, který by se stal nepřístupným. 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 předmětná část pozemku se dle platného
Územního plánu města Děčín nachází ve stávající ploše bydlení a je součástí zóny SM - SMÍŠENÁ
MĚSTSKÁ ZÓNA.
Prodej nedoporučuje z důvodu zamezení přístupu k ostatním pozemkům.
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 tento pozemek do oblasti ZN –
zeleň nezastavitelných soukromých zahrad.
OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji části p.č. 845/10 o výměře 644 m2 v k.ú. Bynov
za účelem užívání zahrady, kterou má žadatel v současné době pronajatou.
OSC – nemá námitek k prodeji části p.č. 845/10 k.ú. Bynov ke zřízení zahrady k domu čp. Jindřichova 119,
Děčín IX.
OMH – nemá námitek k prodeji části pozemku p.č. 845/10 k.ú. Bynov na zahradu. Prodejem části pozemku
p.č. 845/10 k.ú. Bynov nedojde k zamezení přístupu ke zbývající části pozemku p.č. 845/10 a k pozemku p.č.
848/6 (LV – město) vše k.ú. Bynov. Přístup je možný z pozemku p.č. 851/1 k.ú. Bynov (LV - město).
Účel dle žádosti: zahrada
Nájemní smlouva: ****** – NS č. 845/10a-103 – roční nájemné 1.288,00 Kč
Návrh ceny za prodej:
dle „Zásad“ – II. pásmo – 1.000,00 Kč/m2 x koef. 0,3 (zahrada) - 300,00 Kč/m2, tj. celkem 191.700,00 Kč +
ostatní náklady spojené s převodem
Žadatelé: ******
Závazky a pohledávky vůči městu: žadatel není veden v evidenci dlužníků města

Vyjádření:
OR

OSU

OZP

OSC

OMH

A

A/N/pozn.

A

A

A/pozn.
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Název:
Pozemek p. č. 77/12 v k. ú. Děčín - revokace usnesení
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a
schvaluje
revokaci usnesení ZM 17 02 04 11 ze dne 22.2.2017, týkající se prodeje pozemku p. č. 77/12 k. ú. Děčín, z
důvodu odstoupení ze strany žadatele.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 25.4.2017 návrh na revokaci usnesení RM a ZM a usnesení č. RM 17 08 37 16
schválila revokaci usnesení č. RM 17 02 37 25 ze dne 24.1.2017 a doporučila zastupitelstvu města schválit
revokaci usnesení č. ZM 17 02 04 11 ze dne 22.2.2017, týkající se prodeje pozemku p. č. 77/12 k. ú. Děčín v
plném znění, z důvodu odstoupení ze strany žadatele.

Cena:
Návrh postupu:

RM doporučuje schválit revokaci usnesení

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- OMH obdržel žádost na prodej pozemku p. č. 77/12 k. ú. Děčín;
- usnesením RM 17 02 37 25 ze dne 24.1.2017 a usnesením ZM 17 02 04 11 ze dne 22.2.2017 byl
schválen prodej pozemku p. č. 77/12 k. ú. Děčín o výměře 143 m2;
- žadatelé o prodej byli seznámeni s usnesením ZM a pozváni k podpisu kupní smlouvy;
- následně žadatelé sdělili, že odstupují od svého záměru koupit pozemek p. č. 77/12 k. ú. Děčín o
výměře 143 m2.
Přijatá usnesení RM a ZM:
Usnesením č. RM 17 02 37 25 ze dne 24.1.2017 rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej
pozemku p. č. 77/12 o výměře 143 m2 v k. ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím pro WF Hospital
s.r.o. se sídlem Myslbekova 1387/5, Děčín I, za cenu 328.000,00 Kč+ ostatní náklady s podmínkou zachování
zeleně na pozemku po dobu 10 let ode dne nabytí pozemku do vlastnictví.
Usnesením č. ZM 17 02 04 11 ze dne 22.2.2017 schválilo zastupitelstvo města prodej pozemku p. č. 77/12 o
výměře 143 m2 v k. ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím pro WF Hospital s.r.o. se sídlem
Myslbekova 1387/5, Děčín I, za cenu 328.000,00 Kč + ostatní náklady s podmínkou zachování zeleně na
pozemku po dobu 10 let ode dne nabytí pozemku do vlastnictví.
Jedná se o pozemek p. č. 77/12 k. ú. Děčín o výměře 143 m2.
Žadatel: WF Hospital s.r.o., Myslbekova 1387/5, Děčín I
Vyjádření:
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