
MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 21. 9. 2017 ZM 17 07 03 01

Název:
Návrh na vydání nového Jednacího řádu Zastupitelstva města Děčín

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

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

Jednací řád Zastupitelstva města Děčín schválený usnesením zastupitelstva č. ZM 15 01 04 01 
ze dne 29. ledna 2015 a 

vydává

nový Jednací řád Zastupitelstva města Děčín dle přílohy tohoto materiálu s účinností od 21. září 2017.

Stanovisko RM:
Rada města na své zasedání dne 5. září 2017 projednala návrh na vydání nového Jednacího řádu ZM Děčín 
a doporučuje zastupitestvu města zrušit Jednací řád Zastupitelstva města Děčín schválený usnesením 
zastupitelstva č. ZM 15 01 04 01 ze dne 29. ledna 2015 a vydat nový Jednací řád Zastupitelstva města Děčín 
dle přílohy tohoto materiálu s účinností od 21. září 2017.

Cena:      
Návrh postupu:          



Důvodová zpráva:
V návrhu nového Jednacího řádu Zastupitelstva města Děčín (dále jen „jednací řád“), který nahradí stávající 
Jednací řád Zastupitelstva města Děčín, jsou provedeny následující úpravy: 

V článku 4 odst. 3 je navržena úprava způsobu doručování materiálů členům zastupitelstva města 
v elektronické podobě. 

V článku 7 odst. 5 je navrženo omezení práva vyjadřování se k programu zasedání zastupitelstva města. 

V článku 7 je navržena zpřesňující textová úprava celého znění odst. 7. 

V článku 7 je navrženo nové znění celého odst. 13, který nově stanoví maximální délku vystoupení jednoho 
diskutujícího k jednomu bodu programu. 

V článku 7 je navrženo vložení nového odstavce (nově očíslován jako č. 14, u následujících odstavců se 
číslování posouvá), který upravuje počet vystoupení jednoho diskutujícího k jednomu bodu programu. 

V článku 9 odst. 3 a 4 a v článku 15 odst. 3 a 6 došlo ve znění odstavců k opravě uváděných čísel odstavců, 
na které se texty odkazují. 

Dále jsou navrženy v některých bodech jednacího řádu drobné administrativní a zpřesňující textové úpravy 
(např. sjednoceno celé znění jednacího řádu, kdy je slovo „jednání“ zastupitelstva nahrazeno slovem 
„zasedání“ zastupitelstva). 

Vyjádření:

Příloha:
Jednaci_rad_ZM_170921_
s_vyznacenymi_zmenami
.pdf

Komentář: Navrhované změny
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pdf Komentář: úplné znění nového Jednacího řádu 
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Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Jaromír Zajíček MPA TAJ 7.9.2017 10:35 podepsáno
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STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN 
 
 

 
JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA DĚČÍN 

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

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
Jednací řád zastupitelstva města (dále jen „zastupitelstvo“) upravuje přípravu jeho zasedání, 
svolání, průběh zasedání, formulaci výsledků jednání – usnesení, kontrolu jejich plnění, jakož 
i další organizační a technické otázky. 
 

Článek 2 
Pravomoc zastupitelstva 

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

Článek 3 
Svolání zasedání zastupitelstva 

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

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

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

1. náměstek/náměstkyně primátora/primátorky nebo 2. náměstek/náměstkyně 
primátora/primátorky, popřípadě jiný člen zastupitelstva. 

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

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

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

statutárního města Děčín http://www.mmdecin.cz. Z jeho jednání se rovněž pořizuje 
statutárním městem Děčín zvukový a obrazový záznam, který je následně zveřejňován 
v upravené verzi dle článku 15 odst. 6 tohoto jednacího řádu na internetových stránkách 
statutárního města Děčín http://www.mmdecin.cz.   

 
 
 

http://www.mmdecin.cz/
http://www.mmdecin.cz/
http://www.mmdecin.cz/
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Článek 4 
Příprava zasedání zastupitelstva 

 
1/ Přípravu zasedání jednání zastupitelstva organizuje tajemník magistrátu podle pokynů 

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

 
2/ Materiály na do zasedání jednání zastupitelstva se předkládají zastupitelstvu zpravidla 

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

 
3/ Materiály určené pro zasedání jednání zastupitelstva předkládají zastupitelstvu v rozsahu 

svěřených úkolů zpravidla primátor/primátorka, náměstkové/náměstkyně primátora/primátorky 
a tajemník magistrátu. Zpracovatelé materiálů předávají materiály odboru provoznímu 
a organizačnímu magistrátu (dále jen „OPO“) v listinné podobě nejpozději 10 dnů přede dnem 
zasedání zastupitelstva. V téže lhůtě jsou zpracovatelé povinni tyto materiály zaslat OPO 
i elektronicky, tak, aby mohly být OPO doručeny v digitální podobě na technickém nosiči dat 
spolu s informací primátora/primátorky o svolání zasedání zastupitelstva všem členům 
zastupitelstva nejpozději 7 dní před dnem zasedání. Ve výjimečných případech budou členům 
zastupitelstva doručeny materiály i v kratším termínu v listinné podobě nebo elektronicky za 
předpokladu velikosti souboru do 10 MB (příp. na technickém nosiči dat při velikosti souboru 
nad 10 MB). Zpracovatelé materiálů předávají elektronické materiály odboru provoznímu 
a organizačnímu magistrátu (dále jen „OPO“) nejpozději 10 dnů přede dnem zasedání 
zastupitelstva, aby mohly být publikovány v digitální podobě na zabezpečeném 
internetovém portálu spolu s informací primátora/primátorky o svolání zasedání 
zastupitelstva všem členům zastupitelstva nejpozději 7 dní přede dnem zasedání. 
V případě technických problémů a ve výjimečných situacích budou členům 
zastupitelstva doručeny materiály i v kratším termínu prostřednictvím datového nosiče 
nebo v listinné podobě. 

 
4/ Nejpozději do 6 dnů před zasedáním jednáním zastupitelstva zajistí OPO zveřejnění materiálů 

pro zasedání jednání zastupitelstva na internetových stránkách statutárního města Děčín 
http://www.mmdecin.cz a současně umožní veřejnosti do nich nahlédnout zpřístupní tyto 
materiály k nahlédnutí veřejnosti v listinné podobě před samotným zasedáním jednáním 
zastupitelstva a v jeho průběhu v jednacím sále na místě označeném „Servis“. Ve 
zveřejněných a zpřístupněných materiálech zajistí jejich zpracovatelé anonymizaci osobních 
údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), a ochranu všech 
informací v dokumentech uvedených, jejichž ochranu předpokládá některý z důvodů pro 
odmítnutí žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.   

 
5/ Materiály pro zasedání jednání zastupitelstva musí mít tyto náležitosti: 

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

 
 

http://www.mmdecin.cz/
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6/ Důvodová zpráva musí obsahovat zejména: 
- stručný přehled a charakteristiku problému včetně odkazu na právní předpis, podle kterého 

může nebo musí zastupitelstvo rozhodnout, 
- stanovisko dotčených odborů a subjektů, 
- stanovisko rady města, 
- přílohy k důvodové zprávě (důležité dokumenty k projednávané záležitosti, na které 

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

studie, plány atp.), odkaz, kde lze do těchto materiálů nahlédnout. 
 
7/ Materiály pro do zasedání jednání zastupitelstva musí být zpracovávány a předkládány tak, 

aby umožnily členům zastupitelstva komplexně posoudit problematiku a přijmout odpovědná 
rozhodnutí. 

 
8/ Vždy do nejbližšího zasedání zastupitelstva předkládá tajemník magistrátu doručenou 

korespondenci adresovanou zastupitelstvu, a to tak, že ji soustředí u zapisovatele zasedání 
zastupitelstva do složky „Doručená pošta zastupitelstvu města“. 

 
Článek 5 

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

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

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

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

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

účast stvrzuje podpisem do listiny přítomných. 
 
4/ K naplnění ustanovení § 84 až § 90 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, člen 

zastupitelstva, tajemník magistrátu a zaměstnanci města svým podpisem v listině přítomných 
dále stvrzují svůj souhlas nebo nesouhlas s pořízením zvukového a obrazového záznamu své 
osoby a svých projevů osobní povahy na zasedání zastupitelstva pořizovatelem – statutárním 
městem Děčín – a s následným zveřejněním takto pořízeného zvukového a obrazového 
záznamu na internetových stránkách statutárního města Děčín http://www.mmdecin.cz.  

 
Článek 6 

Program zasedání jednání zastupitelstva 
 
1/ Program zasedání zastupitelstva navrhuje rada města a schvaluje ho zastupitelstvo. Právo 

předkládat návrhy na doplnění nebo změnu připravovaného programu zasedání zastupitelstva 
mají jeho členové, rada města a výbory. 

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

schváleny zastupitelstvem. O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání 
zastupitelstva na do programu jeho jednání rozhoduje zastupitelstvo hlasováním. 

 
3/ Pravidelnou součástí programu zasedání zastupitelstva je podání informace občanům 

o činnosti orgánů města v období mezi zasedáními jednotlivých zastupitelstev. 
 

http://www.mmdecin.cz/
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Článek 7 
Organizace a průběh zasedání zastupitelstva 

 
1/ Zasedání zastupitelstva řídí zpravidla primátor/primátorka nebo náměstek/náměstkyně 

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

2/ Předsedající řídí hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhlašuje. Rovněž přerušuje a ukončuje 
zasedání zastupitelstva. Jestliže při zahájení zasedání jednání zastupitelstva nebo v jeho 
průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, ukončí předsedající 
zasedání zastupitelstva. Do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání. Svolá se postupem podle 
článku 3 odst. 1 nebo 2 tohoto jednacího řádu. 
 

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

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

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

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

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

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

 
5/ Po zahájení zasedání jednání zastupitelstva předsedající přednese radou města navržený 

program zasedání a vyzve členy zastupitelstva a výbory k podání návrhů na doplnění nebo 
změnu programu. Svá stanoviska k navrženému programu mají právo v rozpravě vyjadřovat 
také osoby uvedené v odst. 4 tohoto článku, a to postupem podle článku 11 tohoto jednacího 
řádu. Poté dá předsedající hlasovat o schválení programu zasedání zastupitelstva. 

 
6/ Požádá-li na zasedání zastupitelstva o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, 

poslanec, zástupce orgánů kraje nebo předseda osadního výboru zřízeného zastupitelstvem, 
musí mu předsedající udělit slovo. 

 
7/ Úvodní slovo k projednávaným materiálům uvede předsedající nebo jím vyzvaný předkladatel 

nebo zpracovatel materiálu. 
Předsedající nebo jím vyzvaný předkladatel nebo zpracovatel materiálu přednese 
úvodní slovo k projednávaným materiálům. 

 
8/ Do rozpravy k projednávanému materiálu se přihlašují členové zastupitelstva a zaměstnanci 

města výrazným zdvižením ruky, přičemž členové zastupitelstva ještě současně stisknou 
příslušné tlačítko hlasovacího zařízení, je-li v jednací místnosti instalováno (viz první věta 
článku 9 odst. 6 tohoto jednacího řádu). Bez ohledu na pořadí přihlášených do rozpravy musí 
být uděleno slovo tomu členovi zastupitelstva nebo tajemníkovi magistrátu, kteří namítají 
nedodržení jednacího řádu zastupitelstva nebo právních předpisů, přihlášením se slovy 
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„technická poznámka“. 
 
9/ Odchyluje-li se řečník od projednávaného tématu, vyzve jej předsedající slovy „k věci“. Pokud 

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

 
10/ Zastupitelstvo může v průběhu zasedání jednání hlasováním bez rozpravy rozhodnout 

o přesunutí bodů programu zasedání nebo o sloučení rozpravy ke dvěma nebo i více bodům 
programu. 

 
11/ Do rozpravy k projednávanému materiálu se mohou členové zastupitelstva, zaměstnanci 

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

 
12/ Nikdo, komu předsedající neudělí slovo, nemůže se ho ujmout. 
 
13/ Zastupitelstvo se může kdykoliv usnést na omezujících opatřeních, vyvolaných dosavadním 

průběhem jednání. Např.: 
- určí, že nikdo nemůže mluvit k téže věci vícekrát nežli dvakrát, 
- určí maximální délku vystoupení, po jejímž uplynutí je předsedající oprávněn řečníkovi 

odejmout slovo. 
Členové zastupitelstva a osoby uvedené v čl. 7 odst. 4 (dále jen „diskutující“) se mohou 
vyjadřovat k jednotlivým bodům schváleného programu zasedání zastupitelstva. Slovo 
diskutujícímu uděluje vždy předsedající. Maximální délka vystoupení diskutujícího 
k jednomu bodu činí 5 minut. Po uplynutí stanovené doby je možné pokračovat ve 
vystoupení v délce 3 minut, a to pouze po předchozím souhlasu zastupitelstva 
vyjádřeném hlasováním.  
 

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

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

 
16/ Primátor/primátorka předkládá vždy nejbližšímu zasedání zastupitelstva k rozhodnutí usnesení 

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

 
Článek 8 

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

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

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

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

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

primátorovi/primátorce, náměstkům/náměstkyním primátora/primátorky, radě města, členům 
zastupitelstva, výborům a tajemníkovi magistrátu. 

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

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

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

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

 
Článek 9 

Hlasování 
 
1/ Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zastupitelstvo hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého 

usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající. 
 
2/ V případě, že je předloženo více návrhů na usnesení, hlasuje zastupitelstvo nejprve o návrhu 

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

 
3/ Jestliže žádný předložený návrh dle odst. 2 3 nezískal při hlasování potřebnou většinu, může 

se zastupitelstvo na návrh předsedajícího usnést na dohodovacím řízení. Předsedající v tomto 
případě vyzve zástupce volebních stran, aby jmenovali po jednom zástupci pro toto řízení. 
Zasedání zastupitelstva na nezbytnou dobu přeruší. Dohodovacímu řízení předsedá 
předsedající. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou 

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

pozdějších předpisů. 
2)  Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

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

předpisů. 
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většinu, obnoví předsedající činnost přerušeného zasedání zastupitelstva, přednese upravený 
návrh a dá o něm hlasovat. Nepřijme-li zastupitelstvo žádné navržené usnesení, vypracuje 
návrhová komise nový návrh usnesení. 

 
4/ Nezíská-li ani nový návrh usnesení předložený návrhovou komisí dle odst. 3 4 potřebnou 

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

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

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

města Děčín, který tvoří přílohu tohoto jednacího řádu. 
 

Článek 10 
Práva a povinnosti člena zastupitelstva při výkonu své funkce 

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

osobně a v souladu se svým slibem a není přitom vázán žádnými příkazy. 
 
2/ Primátor/primátorka, náměstkové/náměstkyně primátora/primátorky a další členové 

zastupitelstva, kteří jsou zároveň členy rady města, jsou veřejní funkcionáři podle § 2 odst. 1 
zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu 
zájmů“). 

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

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

 
Článek 11 

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

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

 
2/ V písemné přihlášce do diskuze, podané prostřednictvím zapisovatele, osoby uvedené 

v článku 7 odst. 4 tohoto jednacího řádu svým podpisem stvrdí svůj souhlas nebo nesouhlas 
s pořízením zvukového a obrazového záznamu své osoby a svých projevů osobní povahy na 
zasedání zastupitelstva pořizovatelem – statutárním městem Děčín – a s následným 
zveřejněním takto pořízeného zvukového a obrazového záznamu na internetových stránkách 
statutárního města Děčín http://www.mmdecin.cz. V případě nesouhlasu bude zvukový 
a obrazový záznam před zveřejněním na internetových stránkách statutárního města Děčín 
upraven vymazáním nesouhlasících osob. 

 
3/ Před vyjádřením stanoviska k návrhu rozpočtu statutárního města Děčín a k závěrečnému 

http://www.mmdecin.cz/
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účtu statutárního města Děčín za uplynulý kalendářní rok předsedající vyzve každou 
diskutující osobu uvedenou v článku 7 odst. 4 tohoto jednacího řádu (pokud nepředložila 
písemnou přihlášku do diskuze), aby se vyjádřila, zda souhlasí nebo nesouhlasí s pořízením 
zvukového a obrazového záznamu své osoby a svých projevů osobní povahy na zasedání 
zastupitelstva pořizovatelem – statutárním městem Děčín – a s následným zveřejněním takto 
pořízeného zvukového a obrazového záznamu na internetových stránkách statutárního města 
Děčín http://www.mmdecin.cz.  

 
Článek 12 

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

Článek 13 
Ukončení zasedání zastupitelstva 

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

Článek 14 
Pracovní komise zastupitelstva 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Článek 15 

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

primátor/primátorka nebo náměstek/náměstkyně primátora/primátorky, určení ověřovatelé 
zápisu a předseda návrhové komise. Sepisováním zápisu se pověřuje určený zapisovatel, 
kterým je zpravidla zaměstnanec statutárního města zařazený do OPO. Za vyhotovení zápisu 
z jednání zastupitelstva odpovídá tajemník magistrátu. Zápis musí být vyhotoven do 8 dnů po 

http://www.mmdecin.cz/
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skončení zasedání a uložen na OPO k nahlédnutí zákonem definovaným osobám. Po uplynutí 
příslušné ukládací lhůty je předán spolu se souhrnem přijatých usnesení zastupitelstva dle 
odst. 8 a se součástmi dle odst. 2 Státnímu oblastnímu archivu v Litoměřicích. 

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

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

 
3/ V zápise se uvádí zejména: 

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

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

připomínky, dotazy, závěry, 
- průběh a výsledky hlasování výpisem, kdo jak hlasoval (článek 9 odst. 6 7 tohoto jednacího 

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

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

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

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

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

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

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

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

podle článku 3 odst. 4 zveřejnění OPO na internetových stránkách statutárního města Děčín 
http://www.mmdecin.cz do 10 dnů po skončení zasedání. K dodržení zákona o ochraně 
osobních údajů bude před zveřejněním zvukový a obrazový záznam upraven postupem dle 
článku 8 odst. 4 5 se současným uvedením informace, že je zveřejňována upravená verze 
zvukového a obrazového záznamu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Informace o zveřejnění upravené 
verze zvukového a obrazového záznamu bude uvedena také při nesouhlasu člena 
zastupitelstva, tajemníka magistrátu, zaměstnance města a osob dle článku 7 odst. 4 tohoto 
jednacího řádu s pořízením zvukového a obrazového záznamu jejich osoby a jejich projevů 
osobní povahy na zasedání zastupitelstva. 

 

http://www.mmdecin.cz/
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7/ OPO vede evidenci všech přijatých usnesení zastupitelstva. Zvláště sleduje plnění ukládací 
části usnesení a po zpracování zprávy o jejím plnění a jejím projednání radou města 
předkládá tajemník magistrátu na zasedání zastupitelstva v digitální podobě na technickém 
nosiči dat zprávu o plnění. 

 
8/ Určený zapisovatel zasedání jednání zastupitelstva zpracuje písemný souhrn přijatých 

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

 
9/ OPO rozešle souhrn přijatých usnesení zastupitelstva všem členům zastupitelstva. Vyhlášení 

místního referenda4) oznámí primátor/primátorka Ministerstvu vnitra do 5 dnů od této 
skutečnosti. 

 
10/ Primátor/primátorka předkládá pravidelně informace členům zastupitelstva o činnosti rady 

města zasíláním elektronického souboru přijatých usnesení rady města. 
 
11/ V době zasedání zastupitelstva je v místnosti, ve které zastupitelstvo zasedá jedná, umístěna 

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

Článek 16 
Závěrečná ustanovení 

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

06 10 03 01 15 01 04 01 ze dne. 2. 11. 2006 29.01.2015, dodatek č. 1 k Jednacímu řádu 
Zastupitelstva města Děčín schválený usnesením zastupitelstva č. ZM 06 12 02 01 ze dne 21. 
12. 2006 a dodatek č. 2 k Jednacímu řádu Zastupitelstva města Děčín schválený usnesením 
zastupitelstva č. ZM 08 10 05 18 ze dne 27. 11. 2008. 

 
3/ Tento jednací řád byl schválen usnesením č. ZM 15 01 04 01 ………………….. Zastupitelstva 

města Děčín ze dne 29. ledna 2015 21.09.2017 a tímto dnem nabývá účinnosti. 
 

 
 
 

            Mgr. Marie Blažková v. r.                   Mgr. Hana Cermonová v. r. 
                      primátorka                                        I. náměstkyně primátorky 
 
 
 

                                                 
4) Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Příloha k jednacímu řádu Zastupitelstva města Děčín ze dne 29. ledna 2015 21. září 2017 

 
 
STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN 
 

 
Volební řád Zastupitelstva města Děčín 

 
Článek 1 

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

Článek 2 
Volební komise 

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

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

 
2) Volební komise rozhoduje hlasováním. 
 

Článek 3 
Návrhy kandidátů 

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

Článek 4 
Způsob hlasování 

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

Článek 5 
Veřejné hlasování 

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

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

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

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

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

Děčín a podpisem předsedy volební komise. 
 

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

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

zastupitelstva vstupují do tohoto prostoru jednotlivě. 
 

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

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

o výsledku voleb. 
 

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

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

členů zastupitelstva, je zvolen. 
 

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

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

druhého kola volby pouze tito dva kandidáti. 
 

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

 
Článek 7 

Zápis o výsledku tajných voleb tajným hlasováním 
 

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

Článek 8 
Závěrečné ustanovení 

 
Tento volební řád je přílohou Jednacího řádu Zastupitelstva města Děčín schváleného usnesením 
č. ZM  15 01 04 01 …………….. Zastupitelstva  města Děčín ze dne 29. ledna 2015 21. září 2017. 
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STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN 
 
 

 
JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA DĚČÍN 

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

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
Jednací řád zastupitelstva města (dále jen „zastupitelstvo“) upravuje přípravu jeho zasedání, 
svolání, průběh zasedání, formulaci výsledků jednání – usnesení, kontrolu jejich plnění, jakož 
i další organizační a technické otázky. 
 

Článek 2 
Pravomoc zastupitelstva 

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

Článek 3 
Svolání zasedání zastupitelstva 

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

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

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

1. náměstek/náměstkyně primátora/primátorky nebo 2. náměstek/náměstkyně 
primátora/primátorky, popřípadě jiný člen zastupitelstva. 

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

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

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

statutárního města Děčín http://www.mmdecin.cz. Z jeho jednání se rovněž pořizuje 
statutárním městem Děčín zvukový a obrazový záznam, který je následně zveřejňován 
v upravené verzi dle článku 15 odst. 6 tohoto jednacího řádu na internetových stránkách 
statutárního města Děčín http://www.mmdecin.cz.   

 
 
 

http://www.mmdecin.cz/
http://www.mmdecin.cz/
http://www.mmdecin.cz/
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Článek 4 
Příprava zasedání zastupitelstva 

 
1/ Přípravu zasedání zastupitelstva organizuje tajemník magistrátu podle pokynů 

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

 
2/ Materiály na zasedání zastupitelstva se předkládají zastupitelstvu elektronicky prostřednictvím 

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

 
3/ Materiály určené pro zasedání zastupitelstva předkládají zastupitelstvu v rozsahu svěřených 

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

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

zasedání zastupitelstva na internetových stránkách statutárního města Děčín 
http://www.mmdecin.cz a současně umožní veřejnosti do nich nahlédnout před samotným 
zasedáním zastupitelstva a v jeho průběhu v jednacím sále na místě označeném „Servis“. 
Ve zveřejněných a zpřístupněných materiálech zajistí jejich zpracovatelé anonymizaci 
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), 
a ochranu všech informací v dokumentech uvedených, jejichž ochranu předpokládá některý 
z důvodů pro odmítnutí žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.   

 
5/ Materiály pro zasedání zastupitelstva musí mít tyto náležitosti: 

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

 
6/ Důvodová zpráva musí obsahovat zejména: 

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

- stanovisko dotčených odborů a subjektů, 
- stanovisko rady města, 
- přílohy k důvodové zprávě (důležité dokumenty k projednávané záležitosti, na které 

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

studie, plány atp.), odkaz, kde lze do těchto materiálů nahlédnout. 
 
7/ Materiály pro zasedání zastupitelstva musí být zpracovávány a předkládány tak, aby umožnily 

členům zastupitelstva komplexně posoudit problematiku a přijmout odpovědná rozhodnutí. 

http://www.mmdecin.cz/
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8/ Vždy do nejbližšího zasedání zastupitelstva předkládá tajemník magistrátu doručenou 

korespondenci adresovanou zastupitelstvu, a to tak, že ji soustředí u zapisovatele zasedání 
zastupitelstva do složky „Doručená pošta zastupitelstvu města“. 

 
Článek 5 

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

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

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

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

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

účast stvrzuje podpisem do listiny přítomných. 
 
4/ K naplnění ustanovení § 84 až § 90 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, člen 

zastupitelstva, tajemník magistrátu a zaměstnanci města svým podpisem v listině přítomných 
dále stvrzují svůj souhlas nebo nesouhlas s pořízením zvukového a obrazového záznamu své 
osoby a svých projevů osobní povahy na zasedání zastupitelstva pořizovatelem – statutárním 
městem Děčín – a s následným zveřejněním takto pořízeného zvukového a obrazového 
záznamu na internetových stránkách statutárního města Děčín http://www.mmdecin.cz.  

 
Článek 6 

Program zasedání zastupitelstva 
 
1/ Program zasedání zastupitelstva navrhuje rada města a schvaluje ho zastupitelstvo. Právo 

předkládat návrhy na doplnění nebo změnu připravovaného programu zasedání zastupitelstva 
mají jeho členové, rada města a výbory. 

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

schváleny zastupitelstvem. O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání 
zastupitelstva do programu rozhoduje zastupitelstvo hlasováním. 

 
3/ Pravidelnou součástí programu zasedání zastupitelstva je podání informace občanům 

o činnosti orgánů města v období mezi zasedáními jednotlivých zastupitelstev. 
 

Článek 7 
Organizace a průběh zasedání zastupitelstva 

 
1/ Zasedání zastupitelstva řídí zpravidla primátor/primátorka nebo náměstek/náměstkyně 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

5/ Po zahájení zasedání zastupitelstva předsedající přednese radou města navržený program 
zasedání a vyzve členy zastupitelstva a výbory k podání návrhů na doplnění nebo změnu 
programu. Poté dá předsedající hlasovat o schválení programu zasedání zastupitelstva. 

 
6/ Požádá-li na zasedání zastupitelstva o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, 

poslanec, zástupce orgánů kraje nebo předseda osadního výboru zřízeného zastupitelstvem, 
musí mu předsedající udělit slovo. 

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

slovo k projednávaným materiálům. 
 
8/ Do rozpravy k projednávanému materiálu se přihlašují členové zastupitelstva a zaměstnanci 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
16/ Primátor/primátorka předkládá vždy nejbližšímu zasedání zastupitelstva k rozhodnutí usnesení 

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

 
Článek 8 

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

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

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

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

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

primátorovi/primátorce, náměstkům/náměstkyním primátora/primátorky, radě města, členům 
zastupitelstva, výborům a tajemníkovi magistrátu. 

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

náměstek/náměstkyně primátora/primátorky, dále určení ověřovatelé zápisu o průběhu 
zasedání zastupitelstva, předseda návrhové komise a zapisovatel. Souhrn přijatých usnesení 
zastupitelstva musí být zveřejněn do 8 dnů po skončení zasedání. Před zveřejněním však 
musí být usnesení přiměřeně upravena, tj. musí být odstraněny osobní údaje2) nebo 
provedena jejich anonymizace. Při anonymizování osobních údajů nebo jejich zpřístupnění 
v omezeném rozsahu je však vždy třeba postupovat tak, aby konkrétní sdělení ještě splnilo 
svůj účel. Na zveřejňovaných upravených verzích usnesení ze zasedání zastupitelstva musí 
být uvedena poznámka, že je zveřejňována upravená verze dokumentu z důvodu dodržení 
přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních 

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

pozdějších předpisů. 
2)  Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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údajů. Zveřejnění provádí OPO vyvěšením tohoto upraveného písemného souhrnu na úřední 
desce magistrátu. Dále se upravený souhrn přijatých usnesení zveřejní na internetových 
stránkách statutárního města Děčín http://www.mmdecin.cz, a pokud tak stanoví zákon, i jiným 
způsobem. 

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

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

 
Článek 9 

Hlasování 
 
1/ Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zastupitelstvo hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého 

usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající. 
 
2/ V případě, že je předloženo více návrhů na usnesení, hlasuje zastupitelstvo nejprve o návrhu 

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

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

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

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

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

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

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

města Děčín, který tvoří přílohu tohoto jednacího řádu. 
 
 
 

Článek 10 

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

předpisů. 
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Práva a povinnosti člena zastupitelstva při výkonu své funkce 
 
1/ Funkce člena zastupitelstva je veřejnou funkcí. Člen zastupitelstva vykonává svůj mandát 

osobně a v souladu se svým slibem a není přitom vázán žádnými příkazy. 
 
2/ Primátor/primátorka, náměstkové/náměstkyně primátora/primátorky a další členové 

zastupitelstva, kteří jsou zároveň členy rady města, jsou veřejní funkcionáři podle § 2 odst. 1 
zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu 
zájmů“). 

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

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

 
Článek 11 

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

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

 
2/ V písemné přihlášce do diskuze, podané prostřednictvím zapisovatele, osoby uvedené 

v článku 7 odst. 4 tohoto jednacího řádu svým podpisem stvrdí svůj souhlas nebo nesouhlas 
s pořízením zvukového a obrazového záznamu své osoby a svých projevů osobní povahy na 
zasedání zastupitelstva pořizovatelem – statutárním městem Děčín – a s následným 
zveřejněním takto pořízeného zvukového a obrazového záznamu na internetových stránkách 
statutárního města Děčín http://www.mmdecin.cz. V případě nesouhlasu bude zvukový 
a obrazový záznam před zveřejněním na internetových stránkách statutárního města Děčín 
upraven vymazáním nesouhlasících osob. 

 
3/ Před vyjádřením stanoviska k návrhu rozpočtu statutárního města Děčín a k závěrečnému 

účtu statutárního města Děčín za uplynulý kalendářní rok předsedající vyzve každou 
diskutující osobu uvedenou v článku 7 odst. 4 tohoto jednacího řádu (pokud nepředložila 
písemnou přihlášku do diskuze), aby se vyjádřila, zda souhlasí nebo nesouhlasí s pořízením 
zvukového a obrazového záznamu své osoby a svých projevů osobní povahy na zasedání 
zastupitelstva pořizovatelem – statutárním městem Děčín – a s následným zveřejněním takto 
pořízeného zvukového a obrazového záznamu na internetových stránkách statutárního města 
Děčín http://www.mmdecin.cz.  

 
Článek 12 

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

Článek 13 
Ukončení zasedání zastupitelstva 

 
Předsedající ukončí zasedání zastupitelstva, byl-li pořad jednání vyčerpán. Rovněž ukončí 
zasedání zastupitelstva, jestliže při zahájení zasedání nebo v jeho průběhu není přítomna 
nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva nebo z jiných závažných důvodů, zejména 
nastala-li mimořádná skutečnost znemožňující další nerušené jednání. V těchto případech se koná 

http://www.mmdecin.cz/
http://www.mmdecin.cz/
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do 15 dnů jeho náhradní zasedání. Svolá se postupem podle článku 3 odst. 1 nebo 2 tohoto 
jednacího řádu. 
 

Článek 14 
Pracovní komise zastupitelstva 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Článek 15 

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

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

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

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

 
3/ V zápise se uvádí zejména: 

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

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

připomínky, dotazy, závěry, 
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- průběh a výsledky hlasování výpisem, kdo jak hlasoval (článek 9 odst. 6 tohoto jednacího 
řádu), případně s poznámkou o tajném způsobu hlasování, zápis o výsledku tajného 
hlasování nebo zápis o výsledku voleb tajným hlasováním, 

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

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

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

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

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

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

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

podle článku 3 odst. 4 zveřejní OPO na internetových stránkách statutárního města Děčín 
http://www.mmdecin.cz do 10 dnů po skončení zasedání. K dodržení zákona o ochraně 
osobních údajů bude před zveřejněním zvukový a obrazový záznam upraven postupem dle 
článku 8 odst. 4 se současným uvedením informace, že je zveřejňována upravená verze 
zvukového a obrazového záznamu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Informace o zveřejnění upravené 
verze zvukového a obrazového záznamu bude uvedena také při nesouhlasu člena 
zastupitelstva, tajemníka magistrátu, zaměstnance města a osob dle článku 7 odst. 4 tohoto 
jednacího řádu s pořízením zvukového a obrazového záznamu jejich osoby a jejich projevů 
osobní povahy na zasedání zastupitelstva. 

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

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

 
8/ Určený zapisovatel zasedání zastupitelstva zpracuje písemný souhrn přijatých usnesení 

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

 
9/ OPO rozešle souhrn přijatých usnesení zastupitelstva všem členům zastupitelstva. Vyhlášení 

místního referenda4) oznámí primátor/primátorka Ministerstvu vnitra do 5 dnů od této 
skutečnosti. 

 
10/ Primátor/primátorka předkládá pravidelně informace členům zastupitelstva o činnosti rady 

města zasíláním elektronického souboru přijatých usnesení rady města. 
 
11/ V době zasedání zastupitelstva je v místnosti, ve které zastupitelstvo zasedá, umístěna na 

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

http://www.mmdecin.cz/
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vhodném místě vlajka statutárního města Děčín a znak statutárního města Děčín. 
 

Článek 16 
Závěrečná ustanovení 

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

č. ZM 15 01 04 01 ze dne 29.01.2015. 
 

3/ Tento jednací řád byl schválen usnesením č. ZM ………………….. Zastupitelstva města Děčín 
ze dne 21.09.2017 a tímto dnem nabývá účinnosti. 

 
 

 
 

            Mgr. Marie Blažková v. r.                   Mgr. Hana Cermonová v. r. 
                      primátorka                                        I. náměstkyně primátorky 
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Příloha k jednacímu řádu Zastupitelstva města Děčín ze dne 21. září 2017 
 
 
STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN 
 

 
Volební řád Zastupitelstva města Děčín 

 
Článek 1 

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

Článek 2 
Volební komise 

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

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

 
2) Volební komise rozhoduje hlasováním. 
 

Článek 3 
Návrhy kandidátů 

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

Článek 4 
Způsob hlasování 

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

Článek 5 
Veřejné hlasování 

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

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

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

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

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

Děčín a podpisem předsedy volební komise. 
 

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

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

zastupitelstva vstupují do tohoto prostoru jednotlivě. 
 

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

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

o výsledku voleb. 
 

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

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

členů zastupitelstva, je zvolen. 
 

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

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

druhého kola volby pouze tito dva kandidáti. 
 

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

 
Článek 7 

Zápis o výsledku tajných voleb tajným hlasováním 
 

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

Článek 8 
Závěrečné ustanovení 

 
Tento volební řád je přílohou Jednacího řádu Zastupitelstva města Děčín schváleného usnesením 
č. ZM  …………….. Zastupitelstva  města Děčín ze dne 21. září 2017. 
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     I. CELKOVÉ HODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA 
ZA I. POLOLETÍ 2017 

 
 
Hospodaření města za I. pololetí 2017 se řídilo rozpočtem, který projednalo a schválilo ZM 
dne 15. 12. 2016 usn. č. ZM 16 10 03 01. V průběhu I. pololetí byl rozpočet upravován 
formou rozpočtových opatření, kterých bylo schváleno 87. 
 
Hospodaření města skončilo za hodnocené období, tj. k 30. 6. 2017, účetním přebytkem 
ve výši 70 082 tis. Kč. (tabulka č. 1). 
 
Celkové příjmy dosáhly skutečnosti 435 044 tis. Kč (56,4 % upraveného rozpočtu), výdaje 
města byly čerpány ve výši 364 962 tis. Kč (37,5 % upraveného rozpočtu). Ve srovnání se 
stejným obdobím roku 2016 byly celkové příjmy nižší o 4 542 tis. Kč a celkové výdaje byly 
vyšší o 24 695 tis. Kč. 
 
Financování ve výši 70 082 tis. Kč vyjadřuje rozdíl mezi příjmy a výdaji (výsledek 
hospodaření), který je ovlivněn vyšším plněním příjmů a zároveň nižším čerpáním výdajů 
s ohledem na upravený rozpočet.  
 
Celková rekapitulace příjmů, výdajů a financování je uvedena v tabulce č. 1 tohoto materiálu. 
 
Na základě dosaženého výsledku hospodaření, resp. vývoje v plnění příjmů a čerpání 
výdajů, nelze očekávat významnější výkyvy v hospodaření v porovnání se schváleným 
rozpočtem, a proto nebude v rámci hodnocení hospodaření k 30. 6. 2017 navrhována úprava 
rozpočtu. Překročení příjmů, příp. časové neplnění výdajů nevyžaduje aktuálně předložení 
návrhu na rozpočtová opatření. 
 
 
 

II. PŘÍJMY 
 
 
 
Celkové příjmy za I. pololetí 2017 dosáhly výše 435 044 tis. Kč, tj. 56,4 % upraveného 
rozpočtu. Členění jednotlivých příjmů ukazuje následující tabulka: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
v tis. Kč 

Daňové příjmy 358 016 
Nedaňové příjmy             18 007 
Kapitálové příjmy, investiční transfery               4 447 
Neinvestiční transfery 54 574   
CELKEM           435 044 
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1. Provozní příjmy 
 
Celkové provozní příjmy činily 430 597 tis. Kč, tj. 55,9 % upraveného rozpočtu.  
 
Daňové příjmy byly splněny ve výši 358 016 tis. Kč, tj. na 53,2 % upraveného rozpočtu (viz 
tabulka č. 2). Po odpočtu daně z příjmů právnických osob placené městem Děčín, která se 
promítá v příjmech i výdajích, byly splněny ve výši 351 229 tis. Kč. 
 
Pokud se týká rozhodných 6ti druhů daní, tj. daně z příjmů fyzických osob (dále jen DPFO) 
placená plátci, DPFO placená poplatníky, DPFO vybíraná srážkou, daně z příjmů 
právnických osob (dále jen DPPO) bez DPPO placené městem, daně z přidané hodnoty 
(dále jen DPH) a daně z nemovitých věcí, dosáhly skutečnosti 311 358 tis. Kč, což je 50,7 % 
upraveného rozpočtu a představují časové překročení upraveného rozpočtu v hodnoceném 
období o 4,4 mil. Kč (v roce 2016 bylo časové překročení o 6,1 mil. Kč, v roce 2015 bylo 
časově nižší plnění o 6,0 mil. Kč). 
 
 
Přehled plnění daní k 30. 6. 2017 je následující: 

Druh daně k 30.06.2017 
daň z příjmů fyzických osob placená plátci 72 940 
daň z příjmů fyzických osob placená 
poplatníky 1 903 

daň z příjmů fyzických osob vybíraná 
srážkou 6 191 

daň z příjmů právnických osob 65 756 
daň z přidané hodnoty 142 799 
daň z nemovitých věcí 21 769 

 

82%

4%
1%

13%

Příjmy

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy, investiční transfery Neinvestiční transfery
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Z tabulky č. 2a) je zřejmé, že časový propad proti schválenému rozpočtu zaznamenala daň 
z příjmů právnických osob o cca 7 744 tis. Kč a rovněž i daň z příjmů fyzických osob 
vybíraná srážkou, která je nižší o cca 309 tis. Kč. U daně z nemovitých věcí, která je časově 
překročena o cca 8 269 tis. Kč se jedná o časový předstih, který je ovlivněn její splatností,  
a tudíž nesignalizuje její významné překročení. Daň z přidané hodnoty zaznamenala časové 
překročení o 3 299 tis. Kč. Daň z příjmu fyzických osob placená plátci byla časově 
překročena o 940 tis. Kč. 
 
Ve srovnání se skutečností roku 2016 vykazují daňové příjmy města za období leden – 
červen roku 2017 nárůst o 30,5 mil. Kč, tj. 10,9 %. Nejvyšší nárůst v absolutním vyjádření 
zaznamenala daň z přidané hodnoty (+17,4 mil. Kč), daň příjmu fyzických osob placená 
plátci (+7,6 mil. Kč),  daň příjmu právnických osob (+3,8 mil. Kč). V případě pokračujícího 
trendu by do konce roku byly daňové příjmy překročeny o cca 36 - 50 mil. Kč. Tento vývoj 
daňových příjmů je zapříčiněn zejména efektivnějším výběrem daní vlivem kontrolního 
hlášení a zavedením elektronické evidence tržeb, pokračujícím ekonomickým růstem, který 
se promítá i do růstu zaměstnanosti a mezd zaměstnanců v podnikatelské, ale i rozpočtové 
sféře.  
 
V měsíci červenci t. r. byly městu převedeny od finančních úřadů daně ve výši 69 108 tis. Kč 
(v roce 2016 činil převod v měsíci červenci 65 779 tis. Kč). Celkový příjem rozhodných daní 
k 31. 7. 2017 je o cca 33,9 mil. Kč vyšší než za srovnatelné období roku 2016.  
 
Na základě plnění k 30. 6. a 31. 7. t. r. lze předpokládat, že daňové příjmy budou nejen 
splněny, ale i překročeny. Neboť nelze v současné době přesně kvantifikovat očekávané 
překročení, není na tomto úseku navrhována úprava rozpočtu.  
 

23%
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        Z porovnání vývoje daňových příjmů v letech 2014 – 2017 vyplývá, že v roce 2017 dochází 
vzhledem k roku 2014 ke zvýšení těchto příjmů o cca 49 mil. Kč, vzhledem k roku 2015 ke 
zvýšení o cca 54,7 mil. Kč a vzhledem k roku 2016 o cca 30,5 mil. Kč. 
 
  
 
  

 
 
 

1 2 3 4 5 6

2014 47 044 96 240 132 833 170 179 205 944 262 359

2015 38 137 81 534 112 548 152 950 190 997 256 696

2016 42 597 87 626 131 597 167 748 204 868 280 832

2017 45 724 94 834 146 862 182 937 229 080 311 358
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Z  porovnání výnosů daní v roce 2016 a 2017 vyplývá, že k 31. 7. 2017 dochází ke zvýšení 
těchto příjmů oproti srovnatelnému období roku 2016 o cca 33,9 mil. Kč (viz tab. č. 2b).  
 
Na poplatcích, včetně správních poplatků a příjmů z hazardu bylo získáno 39 870 tis. Kč, 
což je plnění na 67,2 % upraveného rozpočtu. Vzhledem ke stejnému období roku 2016 bylo 
na těchto příjmech získáno o 6 312 tis. Kč více, zejména na úseku příjmů z hazardu.  
 
Na odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu bylo v I. pololetí t. r. získáno 
22 tis. Kč. 
 
Poplatek za provoz systému nakládání s komunálním odpadem je plněn na 54,4 % 
upraveného rozpočtu, tj. ve výši 11 704 tis. Kč. V plnění I. pololetí se projevily jednorázové 
úhrady poplatku na celý rok. OE eviduje k 30. 6. t. r. více než 14 800 dlužníků. Nejvyšší 
nedoplatky jsou evidovány zejména u osob, které se v místě trvalého pobytu nezdržují  
a osob s trvalým pobytem na ohlašovně magistrátu města. Jedná se o více než 6 tisíc osob  
a jejich dluh převyšuje 15,5 mil. Kč. Celkové nedoplatky na tomto poplatku činily ve 
sledovaném období 26,6 mil. Kč. 
 
Poplatek ze psů je plněn ve výši 1 018 tis. Kč, tj. 78,3 % upraveného rozpočtu. Vyšší plnění 
je ovlivněno především jednorázovými platbami k termínu 1. splátky poplatku, tj. do  
31. 3. 2017. Lze předpokládat, že schválený rozpočet bude splněn. 
 
U poplatku za užívání veřejného prostranství je plnění ve výši 1 121 tis. Kč, tj. 74,7 % 
upraveného rozpočtu. V tomto plnění se promítá zejm. roční úhrada poplatku za vyhrazené 
parkování ve výši 570 tis. Kč. Plnění na tomto úseku je závislé především na požadavku 
investorů na zábor veřejného prostranství. K vyššímu plnění vzhledem ke stejnému období 
roku 2016 dochází zpoplatněním záboru v oblasti Dělnické ul. (cca 300 tis. Kč).  
 
U ostatních poplatků (poplatek za rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity) 
se jedná o nevýznamné objemy, které budou inkasovány zejména v letním období. 
 
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění jsou plněny  
ve výši 662 tis. Kč, tj. 50,9 % upraveného rozpočtu. Plnění je srovnatelné se stejným 
obdobím minulého roku.  
 
Na ostatních odvodech z vybraných činností a služeb se promítla částka 153 tis. Kč. Jedná 
se o časový rozdíl mezi inkasem a odvodem ekologického poplatku za převod starších 
vozidel SFŽP, který magistrát pro SFŽP dle zákona administruje.  
 
Správní poplatky byly splněny ve výši 8 224 tis. Kč, tj. na 58,7 % upraveného rozpočtu. 
Z celkových příjmů je nejvýznamnější plnění u správních činností na úseku evidence vozidel 
(3,7 mil. Kč), dále na úseku vydávání cestovních dokladů, vidimace a legalizace (2,1 mil. Kč), 
na úseku stavebního úřadu (1,1 mil. Kč) a další. 
 
Na úseku daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních 
her bylo inkasováno k 30. 6. t. r. celkem 16 811 tis. Kč, tj. 88,5 % upraveného rozpočtu. Ve 
srovnání se stejným obdobím roku 2016 bylo na příjmech z hazardních her získáno o 6 368 
tis. Kč více.  
 
Od roku 2017 byla zavedena daň z hazardních her, která je splatná čtvrtletně vždy do 25. 
dne po ukončení kalendářního čtvrtletí. V roce 2017 byla poprvé splatná do 25. 4. 2017. Dále 
dobíhala splatnost zrušených odvodů z hazardu (odvod z loterií a podobných her kromě VHP 
a odvod z VHP). 
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Daň z hazardních her byla ve sledovaném období inkasována ve výši 9 612 tis. Kč, tj. 64,1 % 
upraveného rozpočtu. Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích 
přístrojů byl inkasován ve výši 926 tis. Kč, tj. 185,2 % a na zrušeném odvodu z výherních 
hracích přístrojů bylo získáno 6 273 tis. Kč, tj. 179,2 % upraveného rozpočtu. 
 
Vývoj příjmů z hazardu v letech 2012 – 2017 je uveden v tab. č. 2c).   
 
Plnění na tomto úseku lze velmi problematicky odhadnout, neboť závisí jak na počtu 
povolených herních zařízení, tak na jejich výnosnosti, resp. ziskovosti. Upravený rozpočet 
byl překročen především z důvodu nově povolených technických herních zařízení v kasinech 
podle právní úpravy k 31. 12. 2016. Odhadujeme, že je ve městě povoleno o cca 200 – 300 
přístrojů více proti roku 2016. Z povolených herních zařízení se platí minimální daň ve výši 
9 200 Kč za zařízení. V současné době provozuje svou činnost na území města Děčín 16 
kasin a dále ještě provozovny (herny), v nichž byl městem povolen provoz na rok 2017 před 
účinností regulační obecně závazné vyhlášky, kde probíhá rozsáhlé a složité správní řízení  
o zrušení provozování z důvodu rozporu s obecně závaznou vyhláškou. 
 
Nedaňové příjmy byly splněny ve výši 18 007 tis. Kč, tj. na 77,1 % upraveného rozpočtu, 
což je o 423 tis. Kč méně proti stejnému období roku 2016. 
 
Příjmy z vlastní činnosti byly splněny ve výši 7 386 tis. Kč, tj. 55,1 % upraveného rozpočtu. 
 
Na úseku veterinární péče (schválený rozpočet 280 tis. Kč, skutečnost 289 tis. Kč) se jedná 
o  úhrady služeb poskytovaných v městském útulku pro toulavá a opuštěná zvířata. 
Upravený rozpočet byl překročen především z důvodu zefektivnění procesu vymáhání 
pohledávek na tomto úseku. 
 
Za inzerci v Časopisu pro turisty bylo v hodnoceném období získáno 48 tis. Kč  
a z prodeje zboží (reklamní předměty, mapy, trička, turistické pasy) byl získán příjem ve výši 
6 tis. Kč. 
 
Plnění v odvětví komunikace – parkovací automaty je ve výši 52,3 % (schválený rozpočet  
4 900 tis. Kč, skutečnost 2 563 tis. Kč). Jedná se o příjem z provozování parkovacích 
automatů. Na parkovacích permanentkách bylo zaplaceno 1 089 tis. Kč, tj. 54,5 % 
upraveného rozpočtu. S ohledem na zvýšený turistický ruch v letním období lze předpokládat 
splnění schváleného rozpočtu.  
 
Za odklizení a likvidaci vraků byla uhrazena částka 2 tis. Kč. 
 
Pokud se týká městského rezervačního systému, promítá se v plnění částka -83 tis. Kč. 
Jedná se příjmy z provozování rezervačního systému – VSTUPENKADECIN.CZ. Minusové 
plnění je ovlivněno přijatými v platbami v prosinci roku 2016, které byly převedeny 
distributorům „Vstupenky“ v lednu roku 2017. 
 
Na službách spojených s užíváním služebních bytů bylo zaplaceno 25 tis. Kč. 
 
V položce příjmy z nebytového hospodářství se promítá úhrada za služby spojené 
s užíváním nebytových prostor v majetku města (příjmy provozovatele Střelnice, společnosti 
JAW) ve výši 50 tis. Kč.  
 
Na úseku pohřebnictví je rozpočet plněn na 45,5 % upraveného rozpočtu. Jedná se  
o příjmy za služby spojené s užíváním hrobových míst, dále za služby spojené s pronájmem 
hřbitovů a další. Výše těchto příjmů je závislá na počtu nově uzavřených smluv za pronájem 
hrobových míst a termínu jeho splatnosti. 
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Na položce komunální služby a územní rozvoj – vstupné z veřejných WC aj. bylo 
v hodnoceném období uhrazeno 42 tis. Kč na vstupném z veřejných WC a za služby spojené 
s užíváním pozemku k provozování kempu.  
 
Středisko městských služeb získalo za poskytnuté služby pro cizí subjekty včetně 
odvozu odpadů celkem 36 tis. Kč.  
 
Za náhradní výkon rozhodnutí bylo uhrazeno 3 tis. Kč. Jedná se o splátky od fyzické osoby 
za náhradní výkon rozhodnutí nařízený stavebním úřadem (odstranění stavby). 
 
Pokud se týká položky využívání a zneškodňování komunálních odpadů, jedná se  
o příjmy ve výši 2 040 tis. Kč (61,0 % upraveného rozpočtu) získané od firmy EKO-KOM, 
které jsou v souladu se smlouvou převáděny městu za třídění odpadu a za využívání  
a zneškodňování ostatních odpadů a od firmy Koutecký za textilní odpad. Tyto příjmy jsou 
k 30. 6. 2017 vyšší o 247 tis. Kč oproti stavu k 30. 6. 2016. 
 
Za kopírovací služby, domovní čísla, služby spojené s užíváním nebytových prostor 
od Centra sociálních služeb Děčín, p. o., pobyt v rekreačním zařízení Tolštejn a za 
úhradu provozních nákladů spojených se svatebními obřady aj. bylo získáno 
v hodnoceném období 380 tis. Kč, tj. 74,5 % upraveného rozpočtu. 
 
Za věcná břemena týkající se zejm. pozemků bylo uhrazeno 347 tis. Kč, tj. 57,8 % 
upraveného rozpočtu. Vzhledem k plnění ve stejném období roku 2016 bylo získáno o 846 
tis. Kč méně. Důvodem nižšího plnění je uzavření menšího rozsahu věcných břemen. 
 
Příjmy z pronájmu majetku byly splněny ve výši 1 940 tis. Kč, tj. 80,1 % upraveného 
rozpočtu. Vzhledem ke stejnému období roku 2016 bylo získáno o 507 tis. Kč méně, 
zejména z důvodu nižších příjmů z pronájmu pozemků. 
 
Za nájemné z pozemků bylo uhrazeno k 30. 6. t. r. 1 468 tis. Kč, tj. 97,9 % upraveného 
rozpočtu. V plnění se promítá i fakturované nájemné. 
 
Nájemné na sloupech veřejného osvětlení vč. reklamy, příjmy z pronájmu ostatního 
majetku – plakátovacích ploch a příjmy z pronájmu tzv. zelených ploch jsou od roku 2016 
účtovány na paragrafu 2144 – ostatní služby – pronájem majetku pro reklamní účely. 
Příjem z pronájmu majetku pro reklamní účely byl v hodnoceném období ve výši 63 tis. Kč, tj. 
30,1 % upraveného rozpočtu. Příjmy město získá převážně ve II. pololetí t. r.  
 
Nájemné z provozu vnitrozemské plavby – přívoz Dolní Žleb nebylo ve sledovaném 
období uhrazeno. Nájemce byl vyzván k platbě. 
 
Na nájemném z bytového hospodářství spravovaného městem bylo zaplaceno 41 tis. Kč,   
z nebytových prostor pak 114 tis. Kč.  
 
Na úseku pohřebnictví bylo uhrazeno za pronájem kaplí 228 tis. Kč. 
 
Na úseku činnosti místní správy bylo za pronájmy zasedacích místností uhrazeno   
celkem 26 tis. Kč. 
 
V rámci příjmů z  finančního majetku bylo získáno 669 tis. Kč, tj. na úrovni roku 2016.  
 
Příjmy z finančních operací – úroky byly splněny ve výši 8 tis. Kč, což je 80,0 % 
upraveného rozpočtu.  
V I. pololetí obdrželo město z podílů na zisku a dividend od TSD, a. s. částku 659 tis. Kč.  
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Na položce kurzové rozdíly se promítají rozdíly kurzu české koruny a cizí měny (EURO)  
na devizovém účtu k hodnocenému období. 
 
Přijaté sankční platby a vratky transferů byly splněny ve výši 3 479 tis. Kč, tj. 69,6 % 
upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá vratka nevyčerpané dotace od CSS 
Děčín, p. o. ve výši 26 tis. Kč, kterou město obratem převedlo poskytovateli dotace. 
 
Na položce ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách bylo  
na pokutách uložených stavebním úřadem ve správním řízení získáno 59 tis. Kč. 
  
Na položce ostatní záležitosti v dopravě bylo za přestupky v silniční dopravě získáno 1 719 
tis. Kč, tj. 57,3 % upraveného rozpočtu. 
 
Na ostatních pokutách bylo získáno 18 tis. Kč za nedodržení termínu dokončení PD na 
Multifunkční hřiště u zimního stadionu. 
 
Na úseku ochrany životního prostředí bylo na pokutách vybráno celkem 32 tis. Kč, tj. 
významné překročení upraveného rozpočtu. Jedná se o pokuty uložené Českou inspekcí 
životního prostředí, které městu převádějí celní úřady.   
 
Na úseku bezpečnosti a veřejného pořádku bylo získáno 609 tis. Kč, tj. 38,1 % 
upraveného rozpočtu. Lze předpokládat, že schválený rozpočet nebude splněn. 
 
Na úseku činnosti místní správy bylo na pokutách od občanů získáno 270 tis. Kč, tj. 90,0 
% upraveného rozpočtu.   
Na položce ostatní přijaté vratky transferů se m. j. promítají vratky neoprávněně 
vyplacených dávek sociálního zabezpečení z předchozích období (11 tis. Kč), vratky 
nevyčerpaných dotací na sociální účely (21 tis. Kč), do oblasti kultury (1 tis. Kč) a dále vratka 
nevyčerpané dotace Centrem sociálních služeb Děčín, p. o. (26 tis. Kč).  Zámek Děčín vrátil 
městem předfinancovanou dotaci na projekt Šlechtické poklady v Sasku a v Čechách ve výši 
550 tis. Kč. Sportovní klub Děčín, z. s. odvedl zisk z provozování Sportovní haly ul. Práce za 
rok 2015 ve výši 163 tis. Kč. 
  
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy byly splněny ve výši 
4 533 tis. Kč, tj. 180,5 % upraveného rozpočtu. 
 
Na účet města byly za I. pololetí t. r. převedeny dary ve výši 119 tis. Kč pro městský útulek 
pro toulavá a opuštěná zvířata a částku 173 tis. Kč získal odbor komunikací a dopravy na 
opravu chodníku a místní komunikace.  
 
Pojistné plnění bylo poskytnuto ve výši 633 tis. Kč.  
 
V položce nekapitálové příspěvky a náhrady, kde bylo dosaženo skutečnosti ve výši 1 892 
tis. Kč, se promítá zejména vyúčtování energií a úhrady nákladů řízení související 
s dopravními přestupky.  
 
Na položce neidentifikované příjmy se v plnění ve výši -1 tis. Kč promítají ostatní příjmy 
nahodilého charakteru, resp. cizí platby. 
 
Na ostatních nedaňových příjmech bylo získáno 1 717 tis. Kč, tj. 99,9 % upraveného 
rozpočtu. V plnění se promítají příjmy od Ústeckého kraje převáděné dle smlouvy  
o integrované dopravě na území kraje, dále splátky tzv. půjčky DEZA poskytnuté 
podnikatelským subjektům v souvislosti s odstraňováním škod po povodni v r. 2002, příjmy 
za pohřby vypravené městem Děčín, finanční příspěvky poskytované fyzickými osobami na 
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sociální účely, provize penzijních fondů a další. V upraveném rozpočtu se promítá zapojení 
částky 1 218 tis. Kč na dopravní obslužnost. 
 
V ukazateli přijaté dotace je přehled jednotlivých dotačních titulů, které byly městu 
poskytnuty ze státního rozpočtu, od Ústeckého kraje, úřadů práce aj. v celkovém objemu 
54 574 tis. Kč, tj. 74,4 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu jsou promítnuty 
dotace poskytnuté k 31. 5. 2017. Z důvodu termínu uzavření účetnictví za měsíc červen v  1. 
dekádě měsíce července a dalšího termínu konání RM v závěru měsíce srpna, budou dotace 
za červen a červenec předloženy do jednání RM dne 22. 8. t. r. a promítnuty do výkaznictví 
měsíce srpna. 
 
 
2. Kapitálové příjmy 
 
Celkové kapitálové příjmy dosáhly skutečnosti 4 447 tis. Kč, tj. 222,4 % upraveného 
rozpočtu. Z tabulky č. 3 vyplývá, jak byly plněny příjmy z prodeje majetku a přijatých 
dotací do investiční oblasti za I. pololetí roku 2017.  
 
V rámci položky příjmů z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 
bylo získáno z prodeje pozemků a ostatních celkem 4 112 tis. Kč, tj. 205,6 % upraveného 
rozpočtu. Z prodeje bytů bylo získáno 335 tis. Kč. Smlouva na prodej rekreačního areálu  
v k. ú. Maxičky nebyla do konce sledovaného období uzavřena.  
 
Investiční transfery nebyly v I. pololetí t. r. získány. 
 
 
 

III. VÝDAJE 
 
Celkové výdaje za I. pololetí t. r. dosáhly skutečnosti 364 962 tis. Kč, tj. 37,5 % upraveného 
rozpočtu. Z toho provozní výdaje byly čerpány ve výši 351 079 tis. Kč, tj. 45,7 % upraveného 
rozpočtu a kapitálové výdaje ve výši 13 883 tis. Kč, tj. 6,8 % upraveného rozpočtu.  
 

 

96%

4%

provozní výdaje kapitálové výdaje vč. velkých oprav
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Celkové výdaje dle jednotlivých odvětví byly za I. pololetí 2017 následující: 

 
 
 

  

 
v tis. Kč 

zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 1 055 
průmysl, stavebnictví, obchod a služby 999 
doprava 54 146 
vodní hospodářství 1 811 
vzdělávání a školské služby 48 310 
kultura, církve a sdělovací prostředky 24 943 
tělovýchova a zájmová činnost 27 979 
zdravotnictví 789 
bydlení, komunální služby a územní rozvoj 22 179 
ochrana životního prostředí 38 544 
sociální služby 28 604 
civilní připravenost na krizové stavy 56 
bezpečnost a veřejný pořádek 16 376 
požární ochrana a integrovaný záchranný systém 1 767 
státní moc, státní správa, územní samospráva a politické 
strany 88 394 

finanční operace 6 069 
ostatní činnosti 2 941 
celkem 364 962 
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1. Provozní výdaje 
 
Celkové provozní výdaje byly čerpány ve výši 351 079 tis. Kč, tj. 45,7 % upraveného 
rozpočtu.  

 
Výdaje na úseku zemědělství a lesního hospodářství byly čerpány ve výši 1 055 tis. Kč, tj. 
56,2 % upraveného rozpočtu.  
Na položce ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní 
veterinární péče bylo v hodnoceném období vyčerpáno z upraveného rozpočtu ve výši  
1 274 tis. Kč celkem 450 tis. Kč, tj. 35,3 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl 
navýšen celkově o 174 tis. Kč zapojením finančních darů účelově určených na činnost 
útulku. V I. pololetí t. r. bylo vynaloženo na jarní deratizaci města a regulaci populace holubů 
cca 140 tis. Kč, na jarní očkování proti vzteklině 12 tis. Kč a na provoz útulku vč. oprav  
a údržby v areálu a poskytnuté veterinární péče o nalezená zvířata cca 291 tis. Kč a další. 
Lze předpokládat, že rozpočet na úseku veterinární péče bude v tomto roce vyčerpán. Ve  
II. pololetí t. r. bude pokračovat podzimní částí akce „hromadné očkování proti vzteklině“, 
další etapa regulace populace holubů, podzimní část deratizace města, opravy v areálu 
útulku a další.  
 
Na úseku celospolečenské funkce lesů byly finanční prostředky čerpány ve výši 105 tis. 
Kč, na nákup služeb pro lesní hospodářství a myslivost bylo vynaloženo 10 tis. Kč a 95 tis. 
Kč bylo dále převedeno příjemcům dotací. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení o 84 
tis. Kč. Jedná se o zapojení poskytnuté dotace ze státního rozpočtu na úhradu nákladů na 
činnost odborných lesních hospodářů za IV. čtvrtletí 2016. V měsíci červnu t. r. obdrželo 
město ze státního rozpočtu dotaci 12 tis. Kč na meliorační a zpevňující dřeviny. Tato dotace 
bude promítnuta do upraveného rozpočtu v měsíci srpnu t. r.   
 
Příspěvek Lesnímu úřadu Děčín, p. o. byl poskytnut ve výši 500 tis. Kč, tj. 100 % 
upraveného rozpočtu. Byl čerpán na hospodaření v městských lesích. Hospodaření Lesního 
úřadu skončilo v hodnoceném období ziskem ve výši cca 1 258 tis. Kč, který byl ovlivněn 
především výnosem z prodeje dříví a jednorázovou výplatou celého příspěvku v I. pololetí  
t. r.  
 
V oblasti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb bylo z upraveného rozpočtu ve výši 
2 915 tis. Kč vyčerpáno 999 tis. Kč, tj. 34,3 % upraveného rozpočtu. 
 
Na úseku vnitřního obchodu bylo ve sledovaném období vyčerpáno 100,0 % upraveného 
rozpočtu. Z rezervy města bylo na dar pro Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska,  
z. s. vyčleněno v rozpočtu 15 tis. Kč. 
 
Výdaje na cestovní ruch byly čerpány ve výši 984 tis. Kč (33,9 % upraveného rozpočtu).  
Z toho na propagační činnost, výrobu přelepů informačních panelů, prezentaci 
v magazínech, grafické návrhy bylo vyčerpáno 719 tis. Kč. Na provoz infocenter v budově 
ČD a v knihovně bylo vynaloženo 265 tis. Kč, z toho dotace na provoz Infocentra Společnosti 
přátel Děčína – Amici Decini byla ve výši 194 tis. Kč a 28 tis. Kč jsou ostatní výdaje spojené 
s provozem infocenter (energie, telekomunikační poplatky, nákup kancelářského nábytku 
aj.). Na provoz výletní lodi nebyla v I. pololetí t. r. Labské plavební společnosti, s.r.o. dotace 
prozatím poskytnuta, vzhledem k tomu, že smlouva byla schválena v ZM až koncem června 
t. r.  
 
V oblasti dopravy byly čerpány výdaje ve výši 53 885 tis. Kč, tj. na 40,1 % upraveného 
rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2016 vyšší o 5,6 mil. Kč. 
Odbor komunikací a dopravy vyčerpal za opravy a údržbu místních komunikací, mostků, 
propustků z upraveného rozpočtu ve výši 25 660 tis. Kč částku 7 131 tis. Kč, tj. 27,8 % 
upraveného rozpočtu. Za nájemné za pozemky pod komunikacemi bylo vynaloženo 254 tis. 
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Kč, za ostatní služby, zejména za zpracování PD vč. zajištění inženýrské činnosti pro opravy 
komunikací, statické posudky, posouzení únosnosti komunikací, aj. 1 021 tis. Kč, za opravy 
komunikací a jejich příslušenství, opravy opěrných zdí, opravy schodišť bylo uhrazeno 5 856 
tis. Kč. V upraveném rozpočtu je promítnut přesun částky 3 000 tis. Kč odboru rozvoje na 
předfinancování zakázek na opravy komunikací, který realizuje akce v souladu 
s organizačním řádem, dále byl rozpočet navýšen po přijetí střednědobého úvěru 
z uvolněných finančních prostředků o 6 660 tis. Kč na opravy komunikací, na jmenovité akce 
a rámcové smlouvy. 
Rozpočet bude do konce roku vyčerpán, za nájemné za pozemky pod komunikacemi bude 
ještě hrazeno 520 tis. Kč, na výspravy komunikací dle rámcových smluv (tryskovou metodou, 
bodové opravy, letmé výspravy, lité asfalty) bude čerpáno ještě cca 5 500 tis. Kč, objednány 
jsou k dnešnímu dni práce za cca 3 500 tis. Kč, prioritně budou řešeny havarijní stavy na 
komunikacích aj.  
 
Odbor rozvoje vyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 19 897 tis. Kč částku 1 139 tis. Kč, tj. 
5,7 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly čerpány na opravy chodníku Lázeňská 
ul. a opravu MK Chlum. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení, resp. přesun finančních 
prostředků z odboru komunikací a dopravy ve výši 3 000 tis. Kč na předfinancování 
veřejných zakázek, 303 tis. Kč bylo převedeno v rámci kapitoly odboru rozvoje z akce 
Kanalizace Horní Oldřichov – 1. etapa na odvodnění komunikace a svahu ul. Pod Vrchem. 
Dále byl rozpočet navýšen z výsledku hospodaření roku 2016 o částku 971 tis. Kč, 
z uvolněných finančních prostředků po přijetí střednědobého úvěru bylo na opravy 
komunikací, odvodnění a projektové dokumentace jednotlivých akcí převedeno 15 623 tis. 
Kč.  
Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 18 358 tis. Kč budou čerpány dle předložených 
žádostí odboru komunikací a dopravy o realizaci zakázky do konce roku 2017. 
 
Upravený rozpočet na zimní údržbu komunikací a čištění města ve výši 25 000 tis. Kč byl 
čerpán ve výši 13 798 tis. Kč, což je 55,2 % a ve srovnání s rokem 2016 o navýšen o 1 mil. 
Kč. Z celkového čerpání bylo vynaloženo na zimní údržbu 7 840 tis. Kč za období leden-
duben 2017. Čerpání finančních prostředků bude závislé na klimatických podmínkách  
v závěru roku. Výši těchto výdajů v závěru roku však nelze odhadnout. Ve srovnání se 
stejným obdobím  roku 2016 jsou výdaje na zimní údržbu o cca 1,2 mil. Kč nižší.  
Za čištění MK bylo vyčerpáno 5 958 tis. Kč, z toho 3 531 tis. Kč dle smlouvy se společností 
Marius Pedersen, a. s., nad rámec smlouvy byly hrazeny výdaje za čištění komunikací po 
zimním období vč. čištění a deratizace uličních vpustí, čištění odvodňovacích příkopů 
a propustků, strojní a ruční sekání zeleně při okrajích MK, chemický ekologický postřik 
nežádoucí zeleně, aj. ve výši 2 427 tis. Kč. K dnešnímu dni nejsou uhrazeny smlouvy za 
období 11/2016 a 12/2016 za více než 3 937 tis. Kč, které jsou předmětem reklamace  
a nebyly dosud vyřízeny. Ve II. pololetí jsou očekávány výdaje dle smlouvy ve výši cca 8,5-9 
mil. Kč a mimo smlouvu čištění odvodňovacích příkopů a propustků, strojní a ruční sekání 
zeleně při okrajích MK, chemický ekologický postřik nežádoucí zeleně, čištění MK po 
přívalových deštích aj. ve výši cca 2 mil. Kč, což značně převýší schválený rozpočet, proto 
bude nutno řešit navýšení této položky dle aktuálních potřeb. 
 
Ze zdrojů hospodaření roku 2016 bylo na pozastávku akce Velkoplošná oprava MK 
Dělnická, VO a nasvícený přechod z roku 2016 vyčleněno 399 tis. Kč. Jedná se  
o pozastávku faktury z roku 2016, která byla proplacena po odstranění vad a nedodělků. 
 
Na akci Oprava chodníků podél silnice I. třídy č. I/13 v ul. Podmokelská, Pivovarská, 
Teplická – PD je uzavřena smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace. Finanční 
prostředky ve výši 500 tis. Kč byly převedeny v rámci kapitoly odboru rozvoje z akce 
Rekonstrukce křižovatky Dělnická x Želenická – PD. Z upraveného rozpočtu ve výši 500 tis. 
Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2017. 
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V rámci položky ostatní záležitosti pozemních komunikací vyčerpala městská policie na 
provoz parkovacích automatů z upraveného rozpočtu ve výši 300 tis. Kč částku 53 tis. Kč, tj. 
17,7 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu poplatku za 
počítání mincí, na zakoupení schránky na vybírání mincí z parkovacích automatů, dodání 
parkovacích kotoučků a nákup materiálu na drobné opravy.  
 
Z upraveného rozpočtu položky provoz veřejné silniční dopravy bylo v I. pololetí t. r. 
z upraveného rozpočtu ve výši 600 tis. Kč vyčerpáno 366 tis. Kč, tj. 61,0 % upraveného 
rozpočtu. Ze schváleného rozpočtu bylo 55 250 tis. Kč převedeno na novou položku 2292 – 
dopravní obslužnost z důvodu novely rozpočtové skladby.  
 
Na položce oprava a údržba přístřešků MAD bylo z upraveného rozpočtu ve výši 600 tis. Kč 
v hodnoceném období vyčerpáno 366 tis. Kč. Byly provedeny opravy přístřešků na Teplické 
ul. u městského divadla, dvou přístřešků v ul. 2. polské armády, v Boleticích n. L. a drobné 
elektropráce na přístřešku na Tyršově ul., objednány jsou práce za cca 60 tis. Kč.  
 
Na položce ostatní záležitosti v silniční dopravě bylo čerpáno 457 tis. Kč z upraveného 
rozpočtu ve výši 3 530 tis. Kč, tj. 12,9 %.  Na odtahy autovraků odbor komunikací a dopravy 
v I. pololetí nevyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 50 tis. Kč žádné finanční prostředky.  
Na položce dopravní značení aj. bylo čerpáno 202 tis. Kč z celkového upraveného rozpočtu 
ve výši 2 500 tis. Kč, tj. 8,1 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly použity  
na obnovu a instalaci dopravního značení dle vydaných rozhodnutí odboru správních 
činností, instalaci dopravních zrcadel, výměnu zničeného dopravního značení, obnovu 
vodorovného dopravního značení, obnovu přechodů pro chodce vždy 1x ročně, označení ulic 
aj. Finanční prostředky budou vyčerpány. 
 
Za znalecké posudky, nájemné zkušební plochy pro motocykly aj. bylo v I. pololetí 2017 
vyčerpáno odborem správních činností 21 tis. Kč, tj. 42,0 % upraveného rozpočtu. Lze 
předpokládat, že zejména v letním období, tj. zvýšeného turistického ruchu, bude nutné 
v souvislosti s případnými dopravními nehodami řešit sporné nehody, které si vyžádají 
znalecké posudky. Upravený rozpočet bude vyčerpán. 
 
Na položce dopravní světelná signalizace vyčerpal odbor komunikací a dopravy 119 tis. Kč, 
tj. 18,9 % upraveného rozpočtu. V období 01-04/2017 byly drobné opravy a servis vč. revizí 
dopravní světelné signalizace hrazeny dle aktuální potřeby na základě objednávek. Od 
05/2017 je pravidelný servis zajišťován společností Marius Pedersen, a. s.  
Na pohotovostní služby bylo čerpáno 115 tis. Kč, tj. 38,3 % upraveného rozpočtu. Z této 
položky je hrazen paušální poplatek dle smlouvy s Marius Pedersen, a. s. ve výši 22 990,00 
Kč/měsíc za pohotovost, spočívající v odstranění překážek na komunikacích města. 
 
Na položce provoz vnitrozemské plavby bylo z upraveného rozpočtu ve výši 790 tis. Kč 
čerpáno 410 tis. Kč, tj. 51,9 % upraveného rozpočtu.  
Na provoz převozního prámu v Dolním Žlebu bylo v I. pololetí t. r. vyčerpáno 241 tis. Kč, byl 
uhrazen poplatek za přidělení kmitočtu a přidělení čísla vysílače a mimořádnou prohlídku 
prámu, hrazeny jsou rovněž výdaje za spotřebu elektrické energie pro zázemí přívozu, dle 
uzavřené smlouvy je provozovateli přívozu poskytována dotace do výše 300 tis. Kč ročně  
k vybranému jízdnému. Z toho v I. pololetí bylo vyplaceno 184 tis. Kč na dotaci a za opravy 
bylo vyčerpáno 51 tis. Kč. 
Z upraveného rozpočtu položky přístavní můstky ve výši 280 tis. Kč bylo v hodnoceném 
období čerpáno celkem 169 tis. Kč. Dle smlouvy byla uhrazena 1. splátka za údržbu můstků 
na Smetanově nábř. a v Dolním Žlebu ve výši 60 tis. Kč, výměna návozního lana u můstku 
na Smetanově nábř. za 18 tis. Kč, dále byla provozovateli hrazena manipulace, instalace  
a odvoz můstku z Loubí na stanoviště do Dolního Žlebu ve výši 57 tis. Kč a Českým 
přístavům, a. s. bylo uhrazeno za umístění přístavního můstku na terminálu v Loubí 
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za období 01-03/2017 celkem 34 tis. Kč. Ve II. pololetí bude dle uzavřených smluv hrazena 
2. splátka za údržbu můstků ve výši 60 tis. Kč, nájemné za pozemky pod můstkem na 
Smetanově nábřeží a v Dolním Žlebu, opravy nad rámec uzavřených smluv. 
 
Novelou vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, byl zaveden 
nový § 2292 – dopravní obslužnost, kam se nově zařazují výdaje podle smluv o veřejných 
službách v přepravě cestujících. Z upraveného rozpočtu ve výši 57 732 tis. Kč bylo 
vyčerpáno 30 132 tis. Kč, tj. 52,2 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu položky 
kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících se promítá převod schválené výše 
kompenzace z § 2221 ve výši 55 250 tis. Kč a z rezervy města bylo převedeno 1 264 tis. Kč 
jako doplatek kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících za rok 2016. V I. pololetí 
bylo na kompenzaci veřejné služby v přepravě cestujících uhrazeno na zálohách 
27 650 tis. Kč, tj. o 4,4 mil. Kč více ve srovnání s rokem 2016 a doplatek kompenzace za rok 
2016 ve výši 1 264 tis. Kč.  
Na položce kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících – IDS bylo vyčerpáno 100 % 
upraveného rozpočtu. Ústecký kraj měsíčně převádí městu část finančních prostředků dle 
smlouvy o integrovaném dopravním systému. 
 
V odvětví vodního hospodářství bylo čerpání ve výši 1 811 tis. Kč, což je 49,7 % 
upraveného rozpočtu.  
 
Na položce pitná voda nebyly v I. pololetí t. r. čerpány žádné finanční prostředky. Položka je 
určena především na dovoz pitné vody do lokality Dolní Chlum v období sucha a na čištění  
a opravu zadržovací jímky a rozvodu vody v této lokalitě. První dodávka proběhla v závěru 
měsíce června. 
 
V rámci položky odvádění a čištění odpadních vod bylo vyčerpáno 1 239 tis. Kč, tj. 56,9 % 
upraveného rozpočtu. 
  
Odbor komunikací a dopravy ze schváleného rozpočtu ve výši 1 000 tis. Kč vyčerpal  
v I. pololetí 62 tis. Kč. Ze schváleného rozpočtu jsou hrazeny zejména opravy havarijních 
stavů a čištění dešťové kanalizace ve vlastnictví města vč. kanalizačních šachet, případně 
kamerové prohlídky, projektové dokumentace na opravy dešťových kanalizací aj. Vzhledem 
ke klimatickým podmínkám se plánované akce čištění kanalizace v sídlišti Dvořákova 
a Boletice n. L. budou provádět ve II. pololetí, budou prováděny opravy havarijního stavu 
dešťové kanalizace včetně šachet v ul. Liberecká, Oldřichovská, Smetanova aj. Finanční 
prostředky budou vyčerpány.  
 
Odbor rozvoje vyčerpal na opravu dešťové kanalizace ul. U Kotelny, Děčín IX 524 tis. Kč, tj. 
100 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 524 tis. Kč byly převedeny v rámci 
kapitoly odboru rozvoje z kapitálové části rozpočtu z akce Kanalizace Horní Oldřichov – 1. 
etapa.  
 
Upravený rozpočet na položce Výměna dešťové kanalizace Maxičky byl zcela vyčerpán, 
akce byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 653 tis. Kč byly zajištěny ze zdrojů 
hospodaření roku 2016. 
 
Upravený rozpočet položky úpravy vodních toků, opravy břehů ve výši 400 tis. Kč byl 
čerpán v hodnoceném období ve výši 79 tis. Kč. V I. pololetí bylo provedeno čištění vodoteče 
v Březové ul. v Dc III a čištění a monitoring vodoteče v Tovární ul. v Dc XXXII, oprava  
a čištění propustku v Bynově a zpracování zadávacích podmínek jako podklad pro výběrové 
řízení na vyhotovení průzkumu a geodetických prací zatrubněné části vodního toku  
v Boleticích n. L. Finanční prostředky budou čerpány zejména ve II. pololetí. 
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Upravený rozpočet položky nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení ve výši 700 tis. Kč byl  
v I. pololetí čerpán ve výši 156 tis. Kč, tj. 22,3 % upraveného rozpočtu. V I. pololetí byla 
provedena výměna odvodňovacího žlabu na p. č. 319 Vilsnice, čištění odvodňovacího 
zařízení a osazení zábradlí podél MK U Kotelny, byl zpracován mapový podklad lokality  
v Bělé aj. Mimo běžné opravy a údržbu odvodňovacích zařízení a rybníka bude hrazeno 
odvodnění svahu v ul. Severní za 170 tis. Kč, na kterou byly přiděleny finanční prostředky již 
v r. 2016 a byla uzavřena i smlouva o dílo, ale do konce roku nebyly práce realizovány.  
 
Akce Odvedení dešťových vod p. p. č. 319, k. ú. Vilsnice byla dokončena, upravený 
rozpočet ve výši 337 tis. Kč na tuto akci byl zcela vyčerpán. Financování akce bylo 
schváleno z výsledku hospodaření roku 2016. 
 
Celkové výdaje na vzdělávání a školské služby byly čerpány ve výši 47 199 tis. Kč,  
tj. na 52,6 % upraveného rozpočtu. Hospodaření Školní jídelny Děčín IV, Jungmannova 3,  
p. o. skončilo v I. pololetí ztrátou ve výši cca 13 tis. Kč z důvodu zvýšených cen vstupů. Od 
1. 7. 2017 byla zvýšena cena oběda. Ostatní školské příspěvkové organizace skončily své 
hospodaření ziskem, viz tab. č. 9. Důvodem značných přebytků hospodaření k 30. 6. t. r. je 
především časový předstih dotace od Ústeckého kraje na osobní výdaje zaměstnanců ve 
školství na období prázdnin.  
 
Z celkového objemu upraveného rozpočtu na provoz školských zařízení a jiné ve výši  
3 770 tis. Kč vyčerpal odbor školství provozní výdaje ve výši 97 tis. Kč, odbor rozvoje pak 64 
tis. Kč na realizaci projektu Inkluze do škol. Z uvedeného čerpání byla poskytnuta dotace 
pedagogickému centru ve výši 50 tis. Kč, na provoz mateřských škol 4 tis. Kč a na provoz 
základních škol bylo vyčerpáno 43 tis. Kč na akci „Nejúspěšnější žák“ a na zajištění 
autodopravy na akci „Výstava středních škol“.  
 
V upraveném rozpočtu položky příspěvek MŠ je promítnuto v I. pololetí t. r. navýšení o 129 
tis. Kč, z toho příspěvek na provoz MŠ Klostermannova byl zvýšen o 109 tis. Kč  
z neinvestiční dotace v rámci programu Podpora mladých lidí na trhu práce v regionu 
Děčínska a Šluknovského výběžku – CESTA. MŠ Liliova obdržela neinvestiční dotaci MŠMT 
v rámci programu OP VVV ve výši 376 tis. Kč. Odbor místního hospodářství převedl 
z položky opravy majetku ve výpůjčce PO MŠ Riegrova 44 tis. Kč na opravu střešního pláště 
a výměnu klempířských prvků. Odboru rozvoje bylo z příspěvku MŠ Klostermannova 
převedeno 400 tis. Kč na realizaci akce „MŠ Klostermannova – změna zdroje vytápění“. 
 
Z upraveného rozpočtu položky MŠ Riegrova - oprava plotu nebylo v hodnoceném období 
čerpáno. Nyní probíhá výběrové řízení. Finanční prostředky ve výši 800 tis. Kč byly 
převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství a majetku města z položky opravy 
majetku ve výpůjčce PO. 
 
Na akci MŠ Tylova - oprava střechy byla uzavřena smlouva o dílo s termínem dokončení 
08/2017. Finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního 
hospodářství a majetku města z položky opravy majetku ve výpůjčce PO. 
 
Upravený rozpočet položky příspěvek ZŠ byl navýšen o 19 427 tis. Kč, z toho 12 140 tis. Kč 
je částka určená ve schváleném rozpočtu na předfinancování projektu Inkluze do škol,  
o které byl navýšen příspěvek jednotlivých základních škol. Dalších 697 tis. Kč bylo 
převedeno z výsledku hospodaření města za rok 2016 jako nevyčerpané prostředky účelově 
určené na projekt Inkluze do škol, 68 tis. Kč je pojistné plnění pro ZŠ Na Pěšině, ZŠ 
Vojanova získala dotaci MŠMT v rámci programu OP VVV ve výši 687 tis. Kč, ZŠ Na Stráni 
700 tis. Kč, ZŠ Školní 1 223 tis. Kč, ZŠ Komenského 927 tis. Kč a ZŠ Na Pěšině 938 tis. Kč. 
Odbor místního hospodářství převedl z položky opravy majetku ve výpůjčce PO pro ZŠ Na 
Stráni 144 tis. Kč na odstranění havarijního stavu řídící jednotky topného systému, ZŠ  
a MŠ Školní 400 tis. Kč na výměnu nášlapné vrstvy podlahy tělocvičny. ZŠ Míru byl navýšen 
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příspěvek o 200 tis. Kč na výměnu světlíků, ZŠ Školní o 150 tis. Kč, ZŠ Kosmonautů o 747 
tis. Kč a ZŠ Na Stráni o 406 tis. Kč na drobné opravy a údržbu, které realizují samy 
příspěvkové organizace. 
 
Schválený rozpočet položky Inkluze do škol – školení, cestovné aj. byl navýšen o 2 200 
tis. Kč převodem nevyčerpané dotace z roku 2016. Jedná se o víceletý projekt. Na tento 
projekt je přidělena dotace z MŠMT ČR. Z upraveného rozpočtu ve výši 2 350 tis. Kč bylo  
v I. pololetí vyčerpáno 64 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 2 286 tis. Kč budou 
vyčerpány ve II. pololetí 2017. 
 
Výdaje na kulturu byly čerpány ve výši 24 382 tis. Kč, tj. na 46,1 % upraveného rozpočtu. 
 
Městskému divadlu, p. o. byl poskytnut příspěvek ve výši 5 028 tis. Kč, tj. 49,0 % 
upraveného rozpočtu. Schválený příspěvek městského divadla byl navýšen z výsledku 
hospodaření roku 2016 o 393 tis. Kč na navýšení tarifních platů. Organizace vykázala za  
I. pololetí t. r. ztrátu ve výši cca 175 tis. Kč z důvodu ztrátového provozu klubu Garage Noir.  
 
Vyšší čerpání příspěvku se promítá v hodnoceném období u Městské knihovny Děčín, p. o. 
(poskytnuto 9 543 tis. Kč, tj. 54,0 % upraveného rozpočtu). Schválený rozpočet byl 
rozpočtovými opatřeními navýšen o 1 740 tis. Kč, z toho od Ústeckého kraje obdržela 
organizace dotaci v měsíci dubnu t. r. na výkon regionální funkce městské knihovny ve výši 
1 520 tis. Kč. Jednorázové poskytnutí této dotace ovlivnilo hospodaření organizace  
k  30. 6. 2017, které skončilo ziskem ve výši cca 1 222 tis. Kč. Dále byl organizaci navýšen 
příspěvek o 205 tis. Kč z finančního vypořádání roku 2016 na navýšení tarifních platů  
a o 15 tis. Kč z rozpočtu MK ČR na projekt Knihovna 21. století – Rozvoj dětského 
čtenářství. 
  
Na položce ostatní záležitosti kultury bylo vyčerpáno celkem 2 781 tis. Kč, tj. 73,2 % 
upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl snížen celkově o 670 tis. Kč, z toho 600 tis. Kč 
bylo převedeno Děčínské sportovní, p. o. na finanční zajištění Městských slavností Děčín 
2017, 100 tis. Kč bylo převedeno odboru provoznímu a organizačnímu na propagaci 
Městských slavností Děčín 2017 a 30 tis. Kč bylo posíleno z výsledku hospodaření roku 
2016 na dofinancování ohňostroje. 
V rámci položky ostatní kulturní činnost bylo na technické zabezpečení významných 
kulturních akcí (zahajovací ples, masopust, 72. výročí konce 2. světové války - pietní akt na 
Folknářích, Dětský den v Křešicích, Pálení čarodějnic 2017, 18. ročník Mezinárodního 
hudebního festivalu Česká Kamenice, Děčín, Bad Schandau – soutěž big bandů  
a doprovodné akce, RogaloDC, Městské slavnosti Děčín 2017 - ohňostroj, Hudební festival 
Labe, Adrenalin Challenge, Běláskové klání v podzámčí, Sochaři Děčínu, Den nejen pro 
seniory, Historický trh májový, Děčínská kotva, Mladé Labe, Jízda na pohodu, Streetball, 
Festival pouličního divadla, Den plný her) čerpáno celkem 1 304 tis. Kč. Z toho na Městské 
slavnosti bylo vyčerpáno 799 tis. Kč a na Mezinárodní hudební festival 312 tis. Kč. Celkové 
výdaje na pořádání Městských slavností Děčín v roce 2017 činily 1 629 tis. Kč. 
Z položky dotace subjektům v oblasti kultury bylo vyčerpáno celkem 1 400 tis. Kč na podporu 
subjektů pracujících v oblasti kultury, z této částky bylo nájemci Střelnice poskytnuto 500 tis. 
Kč, Děčínskému symfonickému orchestru 100 tis. Kč a Děčínskému pěveckému souboru  
85 tis. Kč.  
 
Za vedení kroniky v písemné formě uhradil odbor školství a kultury v I. pololetí t. r.   
38 tis. Kč, tj. 47,5 % upraveného rozpočtu. 
 
Výdaje na rezervační systém VSTUPENKADECIN.CZ byly čerpány ve výši 39 tis. Kč  
na zajištění celoroční reklamy v měsíčníku ENTER a nákup vstupenek, tj. 78,0 % 
upraveného rozpočtu. 
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Příspěvek Zámku Děčín byl poskytnut ve výši 6 809 tis. Kč, což je 50,2 % upraveného 
rozpočtu. Na předfinancování projektu Cíl 3 – Šlechtické poklady – sběratelství v Čechách  
a v Sasku bylo z upraveného rozpočtu ve výši 1 473 tis. Kč čerpáno 700 tis. Kč, tj. 47,5 % 
upraveného rozpočtu. Organizace hospodařila k 30. 6. 2017 se ziskem ve výši cca 288 tis. 
Kč. V upraveném rozpočtu se promítá celkové navýšení příspěvku o 563 tis. Kč, a to 
z výsledku hospodaření roku 2016 bylo na navýšení tarifních platů poskytnuto 205 tis. Kč, 
zapojení dotace MMR na projekt Šlechtické poklady – sběratelství v Čechách a v Sasku ve 
výši 33 tis. Kč a odbor místního hospodářství převedl z položky opravy majetku ve výpůjčce 
PO 325 tis. Kč na opravu terasy zahradnického domu.  
 
Akce Zámek Děčín – oprava střechy na hlavní budově je financována z finančních 
prostředků uvolněných po zapojení střednědobého úvěru. Z upraveného rozpočtu ve výši  
5 000 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno. Oprava části střechy na hlavní budově Zámku 
Děčín – sektor D3 bude provedena ve II. pololetí.   
 
Výdaje na zachování a obnovu kulturních památek byly čerpány ve výši 100 tis. Kč 
z celkového upraveného rozpočtu ve výši 2 259 tis. Kč. Schválený rozpočet u odboru školství 
a kultury byl navýšen o částku 148 tis. Kč z výsledku hospodaření roku 2016 na transfer  
a osazení sochy sv. Floriána zpět do Vilsnice. Z upraveného rozpočtu odbor školství  
a kultury vyčerpal 15 tis. Kč za chemickou sanaci dřevokazného hmyzu v kostele Povýšení 
sv. Kříže a 50 tis. Kč byl dar na pořízení nových varhan do katedrály sv. Víta v Praze. Ve  
II. pololetí t. r. je plánováno restaurování výmalby v Čajovém pavilonu na zámku v Děčíně III. 
etapa, transfer a umístění zrestaurované sochy sv. Floriána zpět do Vilsnice a inotace  
a ladění varhan v kostele Povýšení sv. Kříze. 
 
Z upraveného rozpočtu odboru místního hospodářství na obnovu kulturních památek ve výši 
71 tis. Kč bylo vyčerpáno 35 tis. Kč, tj. 49,3 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet ve 
výši 500 tis. Kč byl snížen o 429 tis. Kč. Z toho 308 tis. Kč bylo převedeno odboru rozvoje na 
realizaci restaurování kaple Panny Marie Pomocné v Děčíně a 121 tis. Kč bylo v rámci 
kapitoly odboru místního majetku převedeny do kapitálové části rozpočtu na pořízení 
zvonové stolice na Zámku Děčín. V I. pololetí byla uhrazena projektová dokumentace na 
zvonici na Zámku Děčín ve výši 17 tis. Kč, provedena montáž restaurovaného zvonu do 
zvonice za 15 tis. Kč aj. 
 
Oprava vyhlídkového pavilonu Elbwarte – Labská stráž má termín dokončení v srpnu 2017. 
Finanční prostředky byly zajištěny po přijetí střednědobého úvěru uvolněním finančních 
prostředků z akcí nově hrazených z úvěru. 
 
Dokončení obnovy Kaple Panny Marie Pomocné v Děčíně je předpokládáno v listopadu 
2017. Finanční prostředky byly převedeny z odboru místního hospodářství. Z upraveného 
rozpočtu ve výši 308 tis. Kč bylo k v I. pololetí vyčerpáno 121 tis. Kč. Zbývající finanční 
prostředky ve výši 187 tis. Kč budou vyčerpány po dokončení akce. 
 
Na úseku tělovýchovy a zájmové činnosti činily celkové výdaje 25 883 tis. Kč, tj. 53,8 % 
upraveného rozpočtu.  
Na provoz sportovních zařízení vynaložilo město 15 366 tis. Kč, tj. 46,4 % upraveného 
rozpočtu.  
 
Příspěvek Děčínské sportovní, p. o. byl poskytnut ve výši 7 804 tis. Kč, tj. 51,7 % 
upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá zvýšení příspěvku o 1 336 tis. Kč, 
z toho částka 600 tis. Kč byla poskytnuta z rozpočtu města na zajištění městských slavností, 
dalších 536 tis. Kč bylo poskytnuto z výsledku hospodaření roku 2016 na navýšení tarifních 
platů, odbor místního hospodářství převedl 200 tis. Kč na opravu brodítek. Organizace 
vykázala k 30. 6. 2017 ztrátu ve výši cca 817 tis. Kč. Hospodářský výsledek je ovlivněn 
především změnou účtování předplaceného vstupného a ztrátou Hudebního festivalu Labe, 
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který zajišťovala Děčínská sportovní, p. o. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 se 
snížil počet návštěvníků o 1 832 osob, ve sledovaném období navštívilo děčínský aquapark 
celkem 119 505 návštěvníků. 
 
Na provoz zimního stadionu byla poskytnuta dotace HC Děčín, z. s. ve výši 3 600 tis. Kč 
(53,7 % upraveného rozpočtu) v souladu s uzavřenou smlouvou.  
 
Na provoz Fotbalového stadionu ul. Práce a Sportovního areálu Máchovka byla 
poskytnuta dotace FK Junior, z. s. ve výši 100 tis. Kč v souladu s uzavřenou smlouvou.  
 
Na provoz sportovní haly ul. Práce bylo vynaloženo 300 tis. Kč, tj. 50,0 % upraveného 
rozpočtu.  Z celkového čerpání byla uhrazena oprava a údržba ve výši 28 tis. Kč (oprava 
splachování pisoárů na pánských WC), úhrady elektrické energie ve výši 272 tis. Kč. Výdaje 
za elektrickou energii jsou následně přefakturovány provozovateli, avšak vystavené faktury 
za přefakturaci těchto nákladů (od vypovězení smlouvy se jedná o bezdůvodné obohacení) 
za období 01. 12. 2016 – 31. 05. 2017 v celkové výši 234 tis. Kč nebyly provozovatelem 
dosud uhrazeny. Celkem provozovatel sportovní haly dluží přes 640 tis. Kč za 
přefakturovávané výdaje za elektrickou energii. Mandátní smlouva byla vypovězena k 15. 2. 
2016 a je v řešení právních zástupců města, ode dne vypovězení smlouvy nebyla městem 
hrazena dotace na krytí ztráty z provozu sportovní haly ani mandátní odměna. 
 
Dotace na provoz sportovní haly Maroldova byla poskytnuta BK Děčín, s. r. o. v plné výši, 
tj. 1 900 tis. Kč v souladu s uzavřenou smlouvou. 
 
Výdaje na opravy sportovních zařízení v majetku města, úhrady elektrické energie aj. 
byly čerpány ve výši 1 662 tis. Kč, tj. 19,6 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl 
navýšen o 4 000 tis. Kč na opravu vrtu DC 1 z uvolněných finančních prostředků po přijetí 
střednědobého úvěru. Z realizovaných akcí byly na zimním stadionu provedeny opravy 
včetně úhrady elektrické energie v celkové výši 1 045 tis. Kč a hrazena údržba a elektrická 
energie ostatních sportovišť (fotbalové hřiště Máchovka a fotbalový stadion Ústecká) ve výši 
361 tis. Kč. V hale Maroldova byly uhrazeny poplatky za připojení na pult centrální ochrany 
(PCO), deratizace objektu, čištění kanalizace, výměna dožitých koberců v posilovně, opravy 
osvětlení, výměra žaluzií, zálohy na odvod srážkových vod a další v celkové výši 256 tis. Kč. 

 
Finanční prostředky na zajištění akce Zimní stadion PD na opravu střechy ve výši 216 tis. 
Kč byly uvolněny ze zdrojů hospodaření roku 2016. Budou čerpány ve II. pololetí t. r. 
  
V rámci ostatní tělovýchovné činnosti poskytl odbor školství a kultury na podporu sportu  
7 383 tis. Kč, tj. 90,8 % upraveného rozpočtu. Veškeré podpory, týkající se subjektů v oblasti 
sportu, vč. smluv byly schváleny v orgánech města. Preferované sporty byly podpořeny 
částkou 4 650 tis. Kč. Podpora mládežnických sportů byla navýšena o 520 tis. Kč nad rámec 
schváleného rozpočtu. Rozpočtovým opatřením byly v červenci finanční prostředky ve výši 
850 tis. Kč přesunuty z projektů a průběžné podpory na položku preferované sporty. 
Navýšení této oblasti bylo provedeno na základě nově schválené Koncepce podpory sportu, 
pohybových a volnočasových aktivit, kdy je do kategorie preferovaných, mediálně a divácky 
atraktivních sportů nově zařazena i podpora dětí a mládeže. Na položce projekty, průběžná 
podpora bylo čerpáno 2 733 tis. Kč, tj. 68,3 % upraveného rozpočtu na činnost klubů, 
pořádání sportovní akcí, účast na soutěžích mimo Děčín aj. 
 
Příspěvek na provoz Domu dětí a mládeže byl poskytnut ve výši 2 459 tis. Kč, tj. 52,5 % 
upraveného rozpočtu. Organizace skončila hospodaření k 30. 6. 2017 ziskem ve výši cca  
1 172 tis. Kč (časový předstih dotace z ÚK na osobní výdaje zaměstnanců ve školství). 
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Z upraveného rozpočtu položky dětské koutky, pískoviště aj. ve výši 2 000 tis. Kč bylo 
vyčerpáno 675 tis. Kč, tj. 33,8 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly čerpány za 
pravidelné kontroly a bezpečnostní služby na dětských hřištích, v dubnu byly odbornou 
firmou provedeny pravidelné roční revizní prohlídky a současně započaly opravy herních 
prvků, laviček, oplocení a dopadových ploch, doplnění a výměny písku v pískovištích aj. Tyto 
práce budou pokračovat zejména ve II. pololetí včetně pořízení nových laviček a dalšího 
vybavení dle požadavku občanů a vedení města, finanční prostředky budou vyčerpány. 
 
Čerpání výdajů sociálního fondu je uvedeno kromě položky 3429 i na položce 6171. 
Čerpání na položce 3429 je nulové. Na položce 6171 bylo vyčerpáno 2 108 tis. Kč. Výdaje 
byly čerpány především na příspěvek na penzijní připojištění a stravné. Upravený rozpočet 
položky 6171 byl navýšen o 705 tis. Kč z finančního vypořádání výsledku hospodaření roku 
2016, a to z důvodu úpravy tvorby sociálního fondu dle skutečně vyplacených mezd. 
 
V oblasti zdravotnictví byly finanční prostředky čerpány v celkové výši 789 tis. Kč, tj. 26,7 % 
upraveného rozpočtu. Na stomatologickou péči bylo ve sledovaném období vynaloženo 234 
tis. Kč. Jedná se o odměnu za stomatologickou pohotovostní službu, kterou zajišťuje 19 
lékařů dle smluv o zajištění pohotovostní stomatologické služby na základě stanoveného 
rozpisu služeb. Ordinační doba je stanovena od 8:00 do 11:00 hodin ve dnech pracovního 
volna, klidu a svátků. Sjednaná odměna za provozování pohotovostní stomatologické péče 
činí 1 500 Kč za jednu hodinu.  
Dále je zajišťována, resp. hrazena městem i lékařská pohotovostní služba, kterou pro město 
Děčín zabezpečuje Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z. Za tuto službu bylo 
uhrazeno v I. pololetí t. r. 535 tis. Kč. V upraveném rozpočtu je promítnuta dotace na rok 
2017 z rozpočtu ÚK ve výši 1 938 tis. Kč.  
Rozpočtovým opatřením byly přesunuty finanční prostředky z § 3513 lékařská služba první 
pomoci ve výši 20 tis. Kč na § 3522 – ostatní nemocnice na poskytnutí finančního daru 
Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnici Děčín, o.z. na úhradu nákladů spojených 
s uskutečněním konference „IV. Děčínský chirurgický den“ a dalších 50 tis. Kč bylo 
přesunuto na poskytnutí finančního daru Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnici Děčín, o.z. na 
úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice 
Děčín, o.z.  
 
Výdaje na bydlení, komunální služby a územní rozvoj byly čerpány ve výši 15 562 tis. Kč, 
tj. 25,4 % upraveného rozpočtu. 
 
Na položce 3612 – bytové hospodářství není žádné čerpání. Soupis přeplatků kupních cen 
je ve stupni prověřování, čerpáno bude ve II. pololetí t. r. 
 
Výdaje na veřejné osvětlení (dále jen VO) byly čerpány ve výši 5 835 tis. Kč, tj. na 36,7 % 
upraveného rozpočtu. Ze schváleného rozpočtu bylo 106 tis. Kč převedeno odboru rozvoje 
na realizaci akce "rozšíření sítě VO – ul. Souběžná, Děčín XIX". 
Z celkového čerpání činily úhrady za elektrickou energii 3 669 tis. Kč, tj. 45,9 % upraveného 
rozpočtu. Oproti stejnému období předchozího roku došlo k úspoře 125 tis. Kč a je 
předpoklad, že se výdaje ve II. pololetí výrazně nezvýší a v roce 2017 bude rozpočet 
vyčerpán. Na údržbu a opravy VO vynaložil odbor komunikací a dopravy 2 166 tis. Kč, tj. na 
27,4 % upraveného rozpočtu. Vzhledem k tomu, že výběrové řízení na nového dodavatele 
služeb v oblasti údržby a servisu veřejného osvětlení ve městě bylo ukončeno až v 04/2017  
s účinností smlouvy od 1. 5. 2017 a do té doby byly nezbytné opravy a havarijní opravy 
řešeny operativně na základě objednávek, je na této položce očekávána úspora, a to  
i vzhledem k vysoutěženým nižším cenám za provedené výkony. Nevyčerpané finanční 
prostředky budou případně použity na pokrytí zvýšených výdajů v jiných oblastech rozpočtu, 
např. v odpadovém hospodářství, čištění komunikací a zimní údržbě MK, apod. 
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Výdaje na pohřebnictví byly čerpány ve výši 1 171 tis. Kč, tj. 22,1 % upraveného rozpočtu. 
Za pohřby bez pozůstalých bylo vynaloženo 75 tis. Kč, na provoz hřbitovů 398 tis. Kč  
a na údržbu zeleně na hřbitovech pak částka 698 tis. Kč. Část výdajů se v případě dohledání 
pozůstalých vrátí do příjmů města, pokud nejsou žádní pozůstalí, uplatňují se vynaložené 
náklady u státu. Za I. pololetí bylo vypraveno 9 pohřbů.  V rámci položky provoz hřbitovů je 
hrazeno vodné, pronájem mobilních WC, služby (např. kontroly hřbitovů vč. denního 
odemykání a zamykání, čištění kanalizace na Folknářích a Škrabkách, revize protipožárních 
zařízeních v kaplích aj.) a oprava a údržba (např. oprava oplocení na Folknářích, likvidace 
opuštěných hrobů v Boleticích n. L., oprava střechy kaple Folknáře a Škrabky, opravy 
kolumbárních skříněk aj.). Ve II. pololetí budou čerpány finanční prostředky na opravu 
dlažby, fasády, chodníčků a cesty na Folknářích ve výši cca 300 tis. Kč, na opravu zdi na 
Škrabkách ve výši cca 200 tis. Kč, dále budou hrazeny opravy kolumbárních skříněk, čištění 
okapů aj.   
Na údržbu zeleně na hřbitovech, která je zajišťována odborem komunikací a dopravy, bylo 
čerpáno 659 tis. Kč dle smlouvy s Marius Pedersen, a. s., a to za období leden, duben  
a květen (za únor a březen nebyly úhrady provedeny, protože faktury za údržbu zeleně ve 
městě jsou předmětem dosud nevyřízené reklamace), za práce mimo smlouvu bylo čerpáno 
39 tis. Kč.  
 
Nižší čerpání je vykázáno na položce územní plánování. Z upraveného rozpočtu   
ve výši 8 638 tis. Kč bylo vyčerpáno v hodnoceném období 591 tis. Kč, což je plnění ve výši 
6,8 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl snížen o 62 tis. Kč, z toho 7 tis. Kč bylo 
převedeno v rámci kapitoly odboru rozvoje na zajištění víceprací u akce MŠ Májová 372, 
výstavba vstupní nájezdové rampy a 55 tis. Kč na zajištění studie proveditelnosti domova se 
zvláštním režimem v Křešicích. 
 
Pokud se týká položky pořízení a změny územního plánu a územní analytické podklady, 
nebyl rozpočet odborem stavební úřad v I. pololetí t. r. čerpán. Ve II. pololetí t. r. budou 
probíhat platby dle již uzavřených smluv a předpokládaného vývoje při pořizování územního 
plánu Děčín. Do konce t. r. jsou očekávány na této položce výdaje ve výši cca 3 500 tis. Kč. 
Z upraveného rozpočtu položky ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.) ve výši 5 138 tis. Kč 
bylo vyčerpáno 591 tis. Kč, tj. 11,5 % upraveného rozpočtu. Odbor rozvoje čerpal výdaje za 
zpracování projektových dokumentací, studií, posudků, stanovisek aj. 
  
Výdaje na položce komunální služby byly čerpány ve výši 7 965 tis. Kč, tj. 25,3 % 
upraveného rozpočtu. 
 
Na položce ekologické WC bylo v I. pololetí t. r. čerpáno 41 tis. Kč, tj. 34,2 % upraveného 
rozpočtu. Z této položky je hrazen celoroční pronájem 1 ks WC na cyklostezce Dolní Žleb, 
další 4 ks WC jsou umístěny v období duben-říjen u dětských hřišť U Plovárny v Děčíně I,  
v areálu Společenského domu Střelnice, v Děčíně IV Labské nábř., v Děčíně III ul. Jezdecká 
- Rakovnická, 1 ks WC je umístěn na Labském nábř. u Via Ferraty a další na Benešovské ul. 
u polygonu. 
 
Položka provoz tržnice vč. nájemného byla čerpána v I. pololetí t. r. ve výši 49 tis. Kč,  
tj. na 48,5 % upraveného rozpočtu. Z této položky je po rekonstrukci prostoru tržnice  
a přemístění prodejních stánků nadále hrazeno nájemné za kancelář a WC včetně vodného 
vlastníku nebytového prostoru, dále jsou hrazeny zálohy na elektrickou energii, svoz 
komunálního odpadu a výdaje za vodné a stočné (včetně srážkových vod) pro kašnu. 
V upraveném rozpočtu se promítl převod 49 tis. Kč do kapitálové části rozpočtu na pořízení 1 
ks prodejního stánku pro trhovce. 
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V položce geoplány, výpisy, znalecké posudky bylo vyčerpáno 102 tis. Kč, tj. 51,0 % 
upraveného rozpočtu. Z položky jsou hrazeny výdaje na pořízení geometrických plánů, 
znaleckých posudků, vytyčení částí pozemků, srovnávacích sestavení parcel a kolků.  
 
Daň z nabytí nemovitých věcí, daň z nemovitých věcí aj. vykazuje čerpání ve výši 11 tis. Kč, 
tj. 7,3 % upraveného rozpočtu. V I. pololetí t. r. byla uhrazena daň z nemovitých věcí 11 tis. 
Kč. Daň z nabytí nemovitých věcí nebyla čerpána, neboť neproběhl žádný úplatný převod, 
kde by bylo schváleno, že poplatníkem daně z nabytí je město. 
 
Na položce projektové dokumentace, rozpočty, studie aj. bylo z upraveného rozpočtu ve výši 
1 454 tis. Kč vyčerpáno 167 tis. Kč. Schválený rozpočet byl v průběhu I. pololetí navýšen  
o 954 tis. Kč, z toho 654 tis. Kč bylo převedeno z rezervy města na předrealizační přípravu 
prioritních akcí a 300 tis. Kč z uvolněných finančních prostředků po zapojení střednědobého 
úvěru na geologický průzkum na odvodnění pavilonů A, B ZŠ Březová a na bezbariérové 
úpravy a infrastruktury základních škol. V I. pololetí bylo čerpáno 167 tis. Kč projektovou 
dokumentaci MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11 - výměna elektroinstalace, na 
předprojektovou studii opravy nebo likvidace vrtu Děčín I, posouzení stavu střešních 
konstrukcí základních škol aj. V současné době se zpracovávají projektové dokumentace za 
389 tis. Kč a další projektové dokumentace v celkové výši cca 898 tis. Kč budou objednány 
ve II. pololetí. 
 
Výdaje na opravy majetku ve výpůjčce PO byly čerpány ve výši 33 tis. Kč, tj. 0,4 % 
upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu je promítnuto snížení celkově o 616 tis. Kč  
a převedení konkrétním příspěvkovým organizacím. Po zapojení střednědobého úvěru  
a uvolnění finančních prostředků schváleného rozpočtu bylo na opravy majetku ve výpůjčce 
PO (např. na opravu schodiště školní jídelny ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, revitalizace 
vstupních prostor u základní školy ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12, oprava chodníků 
v areálu ZOO aj.) poskytnuto 3 200 tis. Kč, naopak částka 144 tis. Kč byla převedena 
příspěvkové organizaci na úhradu havárie topení ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2, 600 tis. Kč 
bylo převedeno příspěvkovým organizacím na opravu nerezových brodítek ve venkovním 
areálu Aquaparku Děčín a na výměnu nášlapné vrstvy podlahy tělocvičny ZŠ a MŠ Děčín VI, 
Školní 1544/5, 3 072 tis. Kč převedeny příspěvkovým organizacím na opravu plotu ZŠ a MŠ 
Děčín III, Březová 369/25 (MŠ Rakovnická), opravu střechy MŠ Děčín II, Liliová 277/1 (MŠ 
Tylova), výměnu oken v tělocvičně a úpravu zahrady mateřské školy ZŠ a MŠ Děčín XXVII, 
Kosmonautů 177 aj. 
V I. pololetí bylo čerpáno 10 tis. Kč na návrh sanace Azylového domu a 23 tis. Kč za práce 
na vrtu Děčín 1. 
V rámci ostatního majetku na položce opravy a údržba, provoz, úhrady el. energie  bylo 
vyčerpáno  1 042  tis. Kč, tj. 16,4  % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se 
promítá navýšení celkově o 3 003 tis. Kč, 3 200 tis. Kč v 04/2017 navýšení finančních 
prostředků uvolněných po zapojení střednědobého úvěru na opravu opěrné zdi na pozemku 
p. č. 629/1, k. ú. Prostřední Žleb a 197 tis. Kč bylo převedeno odboru rozvoje na realizaci 
zajištění skalního svahu Via Ferrata. Z této položky byly hrazeny výdaje za opravy, údržbu  
a materiál v objektu SD Střelnice ve výši 142 tis. Kč, úhrada za zřízení věcného břemene ve 
prospěch města ve výši 2 tis. Kč, za opravy a údržbu lezeckých cest Via Ferrata ve výši 296 
tis. Kč (na základě uzavřené příkazní smlouvy je čtvrtletně hrazeno 65 tis. Kč na pravidelnou 
údržbu a kontrolu, dále byla hrazena výroba a montáž zábradlí, zajišťovala se stabilita 
masivu, byla provedena výměna kotev, přesvěrkování lan aj.). Dále jsou z této položky 
hrazeny pravidelné platby záloh na vodné a stočné, elektrické energie, dodávky plynu, 
služby a opravy u objektů v majetku města aj. ve výši 434 tis. Kč. U opravy havarijního stavu 
opěrné zdi na pozemku p. č. 629/1, k.ú. Prostřední Žleb bylo vyčerpáno prozatím 168 tis. Kč 
na zpracování PD. Nyní se vyřizuje stavební povolení a předpokládaný termín zahájení prací 
je stanoven na 10/2017.   
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Položka provoz WC byla čerpána ve výši 201 tis. Kč, tj. 33,0 % upraveného rozpočtu. Od  
1. 4. 2016 je provoz veřejných WC zajišťován společností První chráněná dílna, s. r. o. Ústí 
n. L. za částku 26 tis. Kč měsíčně. Město hradí výdaje za elektrickou energii, vodné, plyn 
a dodávku tepla, revize hasicích přístrojů a revize elektrických a plynových zařízení.  
 
Položka funkce energetika byla čerpána ve výši 83 tis. Kč za poradenské služby dle smlouvy 
s ČEZ Teplárenská, a. s. Říčany. 
 
Středisko městských služeb čerpalo celkové výdaje ve výši 5 886 tis. Kč, tj. 65,3 % 
upraveného rozpočtu.  Výdaje na provoz byly čerpány ve výši 966 tis. Kč, což je   
48,3 % upraveného rozpočtu. Výdaje na platy a odvody za zaměstnance činily   
4 920 tis. Kč, tj. 71,7 % upraveného rozpočtu.  
 
V rámci provozních výdajů byly hrazeny vývozy velkokapacitního kontejneru s komunálním 
odpadem, vývozy a likvidace nebezpečného odpadu, revize kotlů, elektřiny, plynu, 
hromosvodů, opravy drobné techniky, opravy vozového parku, výměna části oken v objektu, 
oprava odtahového komínku plynových spalin, oprava část podlahy v objektu, výměna 
osvětlení v objektu SMS za LED, nákup vybavení ochrannými oděvy, nákup nářadí, 
materiálu, pohonných hmot, nákup energií a další. 

Výdaje na platy a zákonné odvody byly čerpány v celkové výši 4 920 tis. Kč,  
tj. 71,7 % upraveného rozpočtu.  V upraveném rozpočtu na platy a odvody je promítnuto 
navýšení o 2 334 tis. Kč z úřadu práce. Dotace z ÚP představují částku 13 000,- Kč, 
14 000,- Kč nebo 15 000,- Kč na osobu. Rozdílná výše dotace závisí na termínu uzavření 
„Dohody o vytvoření pracovních míst“.  Jedná se výhradně o dotace na mzdy na 
zaměstnance SMS, kteří zde jsou zaměstnáni v rámci veřejně prospěšných prací (VPP). 
Dotace poskytnuté městu v měsících červen a červenec budou zapojeny do výkaznictví po 
schválení radou města, a to v srpnu t. r. 
 
Do konce t. r. bude průběžně čerpána provozní část rozpočtu dle schváleného rozpočtu. 
Z důvodu zákonného navýšení platů předpokládáme, že rozpočet na platy a odvody nebude 
dostačující. O případné posílení bude požádáno v říjnu t. r.   
 
Na položce ITI – Postupné zaměstnávání ve středisku městských služeb nebylo ve 
sledovaném období čerpáno.  
 
Odbor stavební úřad vyčerpal 4 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 50 tis. Kč na znalecké 
posudky a studie. Ve II. pololetí t. r. očekává výdaje na podklady ve věci znaleckých  
a statických posudků, kontroly hranic pozemků, hodnocení hladiny hluku a další.  
 
Demolice obj. č.p. 630 v k. ú. Podmokly má předpokládaný termín dokončení v srpnu 2017. 
Schválený rozpočet na akci ve výši 1 500 tis. Kč byl z výsledku hospodaření r. 2016 navýšen 
o 1 017 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 2 517 tis. Kč bylo v hodnoceném období 
vyčerpáno 89 tis. Kč. Akce byla vysoutěžena za cenu cca 987 tis. Kč. 
 
Finanční prostředky ve výši 47 tis. Kč na Odvlhčení objektu restaurace Pastýřská stěna byly 
zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2016. Jedná se o pozastávku faktury z roku 2016, která 
bude proplacena po odstranění vad a nedodělků ve II. pololetí 2017. 
 
Oprava a výměna oken restaurace Pastýřská stěna bude dokončena v listopadu t. r. 
Finanční prostředky na tuto akci byly zajištěny z uvolněných finančních prostředků po přijetí 
střednědobého úvěru. Z upraveného rozpočtu ve výši 1 313 tis. Kč bylo v hodnoceném 
období vyčerpáno 257 tis. Kč.  
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Výdaje v odvětví ochrana životního prostředí byly čerpány ve výši 37 607 tis. Kč, tj.   
42,2 % upraveného rozpočtu. 
 
Výdaje na položce ostatní činnost k ochraně ovzduší – zapojení poplatků za 
znečišťování ŽP nebyly prozatím čerpány. Předpoklad čerpání je ve II. pololetí t. r.  
Pokud se týká položek sběr a svoz komunálních odpadů, nebezpečných odpadů, 
ostatních odpadů, využívání, zneškodňování a ukládání ze sběrného dvora (položky 
3721, 3722, 3723, 3725), byly tyto čerpány ve výši 23 823 tis. Kč, tj. 48,7 % upraveného 
rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá převod finančních prostředků z položky sběr  
a svoz komunálních odpadů ve výši 790 tis. Kč do kapitálové části rozpočtu na odkup 
podzemního kontejneru na Husově nám. od společnosti Technické služby Děčín, a. s. Ve  
II. pololetí t. r. je ovšem předpoklad vyšších výdajů, a proto případné potřeby na úpravu 
rozpočtu budou řešeny dle aktuálního stavu.  
 
Výdaje v rámci položky ostatní nakládání s odpady týkající se provozu skládky Orlík III  
a jarního úklidu, asanace skládek, úklidu okolo sběrných nádob byly čerpány ve výši 786 tis. 
Kč z upraveného rozpočtu ve výši 1 500 tis. Kč, tj. 52,4 % upraveného rozpočtu. Na položce 
provoz skládky Orlík III byl uhrazen monitoring a údržba ukončené skládky Orlík III, který je 
zajišťován na základě smlouvy s TSD, a. s. Byl hrazen zejména monitoring průsakových vod 
a drobná údržba a v nepříznivém počasí i  odvoz průsakových vod do čistírny odpadních 
vod. Mimo tyto výdaje bylo hrazeno zpracování analýzy rizik této skládky, na kterou byly 
přiděleny finanční prostředky v roce 2016, k jejímu předání a úhradě však došlo až v dubnu  
t. r. za cenu 143 tis. Kč.    
 
Položku monitoring půdy a podzemní vody (upravený rozpočet 20 tis. Kč) odbor životního 
prostředí v hodnoceném období čerpal částku 1 tis. Kč za rozbor povrchové vody z vodního 
toku Hornojílovský potok. Ve II. pololetí t. r. budou provedeny kontrolní rozbory podzemních, 
popř. povrchových vod, odborné posudky a stanoviska dle aktuální potřeby. 
 
Příspěvek ZOO Děčín – Pastýřská stěna, p. o. byl poskytnut ve výši 7 400 tis. Kč, tj. 56,9 % 
upraveného rozpočtu. Rozpočet nebyl v I. pololetí t. r. upravován. Organizace vykázala za  
I. pololetí t. r. ztrátu ve výši cca 316 tis. Kč. Předpokládá se skokový nárůst příjmů 
v měsících červenec a srpen, kdy je hlavní návštěvnická sezona. V I. pololetí t. r. navštívilo 
děčínskou ZOO celkem 44 799 osob, což je o 1 484 osob více než ve stejném období roku 
2016. 
 
Na položce monitoring skal nebyly z upraveného rozpočtu ve výši 1 600 tis. Kč 
v hodnoceném období čerpány žádné finanční prostředky. Ve II. pololetí t. r. budou finanční 
prostředky použity na úhradu ručního monitoringu skalních masivů na území města 
v souladu s uzavřenou smlouvou, na geotechnické posouzení skalních výchozů, zajištění 
projektových dokumentací na sanaci nestabilních bloků dle výsledků monitoringu. 
 
Na položce údržba skal bylo z upraveného rozpočtu ve výši 199 tis. Kč vyčerpáno 60 tis. Kč. 
Upravený rozpočet byl ve sledovaném období snížen o 1 tis. Kč, kdy 305 tis. Kč bylo 
posíleno z rezervy města na zajištění realizace technických opatření na odstranění 
nestabilních částí skalního masivu na pozemcích p.č. 564 a 565 v k.ú. Podmokly a 306 tis. 
Kč bylo převedeno odboru rozvoje, který výše uvedenou akci realizoval.  
V I. pololetí t. r. byly dále hrazeny geotechnické průzkumy a návrhy technického zajištění 
skalního masivu na výše uvedených pozemcích (lokalita Teplická) a na lokalitu Stoliční hora 
za 46 tis. Kč a odstranění následků havárie Černé Kladno za 14 tis. Kč. 
 
Akce Odstranění havarijního masívu na pozemcích p. č. 564 a 565, k. ú. Podmokly byla 
dokončena. Finanční prostředky byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství.  
Z upraveného rozpočtu ve výši 306 tis. Kč bylo vyčerpáno 305 tis. Kč. 
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Akce Děčín – skalní svah u Via Ferraty byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 197 tis. 
Kč byly převedeny z odboru místního hospodářství. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 
2017. 
 
Na péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň vynaložil odbor komunikací a dopravy 5 232 tis. 
Kč, tj. 22,7 % upraveného rozpočtu.  
Největší část finančních prostředků (4 806 tis. Kč) byla využita na údržbu zeleně, která byla 
vykonána společností Marius Pedersen, a. s. dle smlouvy o poskytování služeb (2 873 tis. 
Kč) a dále i ostatními dodavateli (1 371 tis. Kč). Z této položky se hradí i likvidace havarijních 
stromů (562 tis. Kč). Ve II. pololetí t. r. budou mj. kromě smlouvy s Marius Pedersen hrazeny 
i výdaje dle smlouvy s TSD, a. s. za květinovou výzdobu na sloupech VO a výdaje dle 
smlouvy se Střední školou zahradnickou a zemědělskou, která zajišťuje kosení travnatých 
ploch na Staroměstském nábřeží.  
Ze schválených výdajů na údržbu veřejného prostranství aj. bylo vyčerpáno 426 tis. Kč, tj. 
42,6 % upraveného rozpočtu, a to na opravy a montáž laviček na Masarykově nám. a ul. 2. 
polské armády, na opravy zpevněných ploch na veřejném prostranství aj. Z této položky je 
dále hrazeno každoroční zprovoznění kašen, odstranění, nátěr a uložení dřevěných krytů 
kašny Zbrojnická a Tyršova, odstranění a uložení vánoční výzdoby kašen, hrazeno je vodné  
a stočné, elektrická energie, revize elektro vč. porevizních oprav, byly provedeny opravy 
elektro kašny Zbrojnická a Tyršova, prováděny jsou měsíční kontroly a provoz všech kašen.  
 
Na položce ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny nebylo v  I. pololetí za likvidaci 
plevelů žádné čerpání. Předpoklad čerpání je ve II. pololetí t. r., a to zejména na likvidaci 
křídlatky a odstranění ruderálních porostů.  
 
Výdaje na sociální služby byly čerpány ve výši 28 604 tis. Kč, tj. 57,3 % upraveného 
rozpočtu. 
 
Finanční prostředky na sociální péči a pomoc dětem a mládeži byly čerpány ve výši 24 tis. 
Kč, tj. na 9,0 % upraveného rozpočtu. Konkrétně se jedná o výdaje spojené s návštěvou dětí, 
kterým byla nařízena ústavní výchova, dále byly finanční prostředky čerpány  
na pořádání akcí pro děti ze sociálně slabých rodin (víkendové pobyty) aj. Finanční 
prostředky budou do konce roku vyčerpány. 
 
Položka ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství byla v I. pololetí t. r. čerpána 
ve výši 507 tis. Kč, tj. 7,2 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o poskytnutí dotací pro 
jeselské zařízení Mateřské centrum Bělásek, z.s. ve výši 300 tis. Kč v souladu s uzavřenými 
smlouvami a za výkon pěstounské péče bylo uhrazeno 207 tis. Kč. V upraveném rozpočtu na 
položce výkon pěstounské péče se promítá navýšení z hospodaření roku 2016 o 6 169 tis. 
Kč a dalších 1 148 tis. Kč bylo na základě dohod s pěstouny poskytnuto úřadem práce. 
Odboru tajemník, oddělení personální a platové bylo převedeno na úhradu dohody  
o provedení práce (psychologická vyšetření dětí pro oddělení sociálně právní ochrany dětí), 
na úhradu nákladů na vzdělávání souvisejícího s činností pěstounské péče a na úhradu 
osobních nákladů pracovnic vykonávajících agendu náhradní rodinné péče 608 tis. Kč. 
 
Příspěvek na provoz Centra sociálních služeb Děčín, p. o. byl poskytnut ve výši 25 193 tis. 
Kč, tj. 69,4 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení příspěvku 
celkem o 10 324 tis. Kč. V I. pololetí získala organizace 1. část dotace MPSV na podporu 
sociálních služeb (9 900 tis. Kč), neinvestiční finanční příspěvek od Ministerstva zdravotnictví 
„Zabezpečení provozu Kontaktního a poradenského centra pro drogově závislé, poradny pro 
rodiče“ (100 tis. Kč), neinvestiční dotace od Rady vlády České republiky „Protidrogová 
politika CSS Děčín, p. o. – D-centrum“ (131 tis. Kč), neinvestiční dotace od Rady vlády 
České republiky „Protidrogová politika CSS Děčín, p. o. – K-centrum“ (193 tis. Kč). 
Organizace vykázala za I. pololetí t. r. zisk ve výši 4 934 tis. Kč. Zisk je ovlivněn především 
překročením plánovaných výnosů a úsporou nákladů. 
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Odboru sociálních věcí a zdravotnictví byla převedena z hospodaření roku 2016 částka  
3 224 tis. Kč z nečerpaných darů, které jsou účelově určené na sociální účel. Z této částky 
bylo 100 tis. Kč převedeno na položku pomoc starým občanům. Tyto finanční prostředky byly 
použity na nákup vybavení kulturních místností v domech s pečovatelskou službou  
a zajištění kulturních akcí pro obyvatele domů s pečovatelskou službou.  V budoucnu je 
plánováno zbývající finanční prostředky ve výši 3 124 tis. Kč vyčerpat na řešení havarijního 
stavu DOZP Boletice, kde se čeká na vyhodnocení projektu podaného na MPSV.  
 
Na položce ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 
z upraveného rozpočtu ve výši 100 tis. Kč bylo na komunitní plánování vyčerpáno 8 tis. Kč, 
tj. 8,0 % upraveného rozpočtu. Ve II. pololetí 2017 bude financována odborná konference 
k tématům, která jsou aktuální pro praxi poskytovatelů sociálních služeb a několik workshopů 
k aktuálním tématům v sociální oblasti.  
  
V rámci položky ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče byly poskytnuty 
příspěvky neziskovým organizacím včetně dotace na podporu rodiny v celkové výši 2 847 tis. 
Kč, tj. 94,9 % upraveného rozpočtu. 
Na položce pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj. byla čerpána částka 25 
tis. Kč na zajištění hudby pro obyvatele domů s pečovatelskou službou a na nákup drobného 
majetku (květin, truhlíků, společenských her), zájezd pro seniory z domů s pečovatelskou 
službou do botanické zahrady v Liberci a zajištění autobusové dopravy na akci „Den (nejen) 
pro seniory“. Vyšší čerpání bude v II. pololetí r. 2017 z důvodu zajištění již třetího ročníku 
akce „Týden (nejen) pro seniory“. V rámci této akce je plánováno uskutečnění divadelního 
představení a odpoledního programu v kulturním domě Střelnice. 
 
V rámci položky ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti nebyly  
v I. pololetí t. r. vynaloženy na nákup tiskopisů na recepty na omamné látky žádné finanční 
prostředky.  
 
Na úseku civilní připravenosti na krizové stavy je k 30. 6. t. r. čerpáno 56 tis. Kč,  
tj. 18,7 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl navýšen celkem o 130 tis. Kč 
přesunem finančních prostředků z kapitálové části rozpočtu do provozní z důvodu 
nerealizované akce „Nákup CAS pro JSDH Děčín XXXII-Boletice“. Finanční prostředky ve 
výši 15 tis. Kč byly čerpány na nákup materiálu pro nouzové zabezpečení obyvatelstva – 
elektrocentrály a skládacího vozíku, 15 tis. Kč bylo vynaloženo na úhradu aktualizace 
dokumentace na úseku ochrany utajovaných informací, za 25 tis. Kč byl na položce 5273 – 
ostatní správa v oblasti krizového řízení zakoupen notebook, tiskárna a příslušenství v rámci 
výměny certifikovaného informačního systému. Částka 1 tis. Kč byla čerpána z položky 5279 
– záležitosti krizového řízení jinde nezařazené na zajištění občerstvení soutěže „Mladý 
záchranář“. V II. pololetí t. r. budou pořízeny odvlhčovače, tlakové čističe, barely na vodu, 
dále bude financován radiový projekt, zakoupen tablet a vybavení členů krizového štábu 
ochrannými pomůckami. 
 
Výdaje na bezpečnost a veřejný pořádek - městskou policii byly čerpány ve výši 16 376 
tis. Kč, tj. na 42,5%  upraveného rozpočtu. Výdaje na provoz činily 949 tis. Kč, tj. 27,1 % 
upraveného rozpočtu. Jednalo se zejména o nákup pohonných hmot, úhradu elektrické 
energie, nákup kamer do služebních vozidel, telefonní přístroje, mobilní telefony a notebook, 
nájemné PCO, opravy a údržbu kamerového systému, vozového parku a další.  
Výdaje na platy vč. zákonných odvodů činily 15 427 tis. Kč a byly čerpány na 44,1 % 
upraveného rozpočtu.  
 
Výdaje na úseku požární ochrany na zajištění akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných 
hasičů byly čerpány ve výši 1 767 tis. Kč, tj. na 33,6 % upraveného rozpočtu. Schválený 
rozpočet ve výši 4 715 tis. Kč byl navýšen o 540 tis. Kč převodem z kapitálové části rozpočtu 
na „Zateplení a opravu fasády obj. Spojenců 159, Děčín XXXII – II. etapa“. Na JSDH bylo 
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vyčerpáno celkem 1 134 tis. Kč, z toho na provoz částku 473 tis. Kč, na platy a zákonné 
odvody 660 tis. Kč a 1 tis. Kč na cestovné. Provozní výdaje byly využity na nákup oděvů, 
obuvi, vybavení, náhradních dílů a materiálu, vodného, plynu, elektrické energie, pohonných 
hmot, dále na opravy a údržbu techniky, lékařské prohlídky, revize a další.  
 
Odbor místního hospodářství z upraveného rozpočtu ve výši 1 000 tis. Kč vyčerpal na 
požární ochranu v hodnoceném období 93 tis. Kč. Tento odbor zajišťuje opravy a údržbu 
hasičských zbrojnic jednotek sboru dobrovolných hasičů města. Zbývající finanční prostředky 
budou vyčerpány ve II. pololetí. V současné chvíli je objednána projektová dokumentace na 
izolaci objektu, úpravu asfaltového povrchu a oplocení vč. brány u HZ Březová. Termín 
dodání PD je stanoven do 30.7.2017 a předpokládané náklady činí cca 500 tis. Kč. Dále se 
zpracovává PD na rekolaudaci objektu vč. stavebních úprav a opravu střešní konstrukce  
u HZ Klicperova 231. Termín dodání PD je stanoven do 30.8.2017 a předpokládané náklady 
rovněž činí cca 500 tis. Kč.         
 
Akci Zateplení a oprava fasády obj. Spojenců 159, Děčín XXXII – II. etapa zajišťoval odbor 
rozvoje, finanční prostředky ve výši 540 tis. Kč na tuto akci byly schváleny ze zdrojů 
hospodaření roku 2016. Upravený rozpočet byl zcela vyčerpán.  
 
Výdaje na státní správu a územní samosprávu byly čerpány v objemu 87 161 tis. Kč, tj. 
47,5 % upraveného rozpočtu. 
 
Výdaje na zastupitelstva obcí jsou čerpány ve výši 2 544 tis. Kč, tj. 48,1 % upraveného 
rozpočtu. Z položky provoz bylo za cestovné a školení zastupitelů uhrazeno 26 tis. Kč.  
Na odměnách zastupitelům vč. odvodů bylo v I. pololetí vyplaceno 2 518 tis. Kč.  
 
Výdaje na položce činnost místní správy byly čerpány ve výši 84 617 tis. Kč, tj. 47,5 % 
upraveného rozpočtu. Pokud se týká provozu správy, schválený rozpočet byl v průběhu  
I. pololetí t. r. navýšen celkově o 910 tis. Kč. Jedná se o zapojení dotace na výkon agendy 
sociálně-právní ochrany dětí ve výši 1 030 tis. Kč, do kapitálové části rozpočtu bylo na 
pořízení digitální úřední desky převedeno 197 tis. Kč, na obnovu výpočetní techniky 839 tis. 
Kč a na zhotovení terasové podlahy ze zámkové dlažby u RS Tolštejn bylo převedeno 45 tis. 
Kč, odboru rozvoje bylo na úpravu vstupu a schodiště do budovy Městské policie přesunuto 
338 tis. Kč do kapitálové části rozpočtu a na výměnu oken v budově Na Valech 156 
převedeno 350 tis. Kč, zapojení nevyužité dotace poskytnuté v roce 2016 na projekt Inkluze 
do školy ve výši 511 tis. Kč a na projekt Místní akční plán 224 tis. Kč, 64 tis. Kč bylo 
zapojeno z příspěvku na pojištění lesních porostů, 100 tis. Kč převedl odbor školství a kultury 
na propagaci Městských slavností, z rezervy města bylo posíleno 400 tis. Kč na služby 
městského architekta a 350 tis. Kč bylo posíleno z výsledku hospodaření roku 2016 na akci 
Výměna oken.  
 
Výdaje na provoz (ostatní) byly čerpány ve výši 19 103 tis. Kč, tj. 45,7 % upraveného 
rozpočtu. Z celkově čerpaných výdajů bylo vynaloženo na nákup služeb (technická podpora 
softwaru, pravidelná aktualizace dat, mapových podkladů, nákup repasovaných tonerů, 
pravidelný a mimořádný úklid v budovách magistrátu, servis a revize výtahů, praní prádla, 
dodávky pitné vody do barelů, servis docházkového systému, koncesionářské poplatky, 
přípravy na personální audit ISO, preventivní prohlídky atd.) cca 6,6 mil. Kč, na nákup 
materiálu a drobného hmotného majetku 2,7 mil. Kč, na služby telekomunikací cca 1,8 mil. 
Kč, na služby peněžních ústavů (pojištění) 1,7 tis. Kč, na konzultační a poradenské služby 
(zejm. právní služby) 1,3 mil. Kč, na nákup tepla cca 1,5 mil. Kč, na nákup elektrické energie 
cca 1,1 mil. Kč, na opravy a údržbu cca 0,8 mil. Kč, na služby pošt 0,6 mil. Kč a další.  
 
Na položce provoz (projekty) bylo v hodnoceném období vyčerpáno 93 tis. Kč, tj. 4,9 % 
upraveného rozpočtu. Na realizaci projektu Inkluze do škol bylo vynaloženo 49 tis. Kč a na 
projekt Místní akční plán pak 44 tis. Kč. 

28



Výměna oken v budově magistrátu města Děčín ul. Na Valech 156, Děčín Podmokly byla 
dokončena. Finanční prostředky na zajištění akce ve výši 350 tis. Kč byly převedeny 
z kapitoly odboru provozního a organizačního. Ve sledovaném období bylo vyčerpáno 338 
tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 12 tis. Kč budou vyčerpány ve II. pololetí t. r. 
 
Výdaje na školení, cestovné aj. byly čerpány ve výši 1 076 tis. Kč, tj. 49,1 % upraveného 
rozpočtu. Upravený rozpočet byl navýšen o 10 tis. Kč z dotací MPSV na výkon činností 
pěstounské péče. 
 
Výdaje na platy a zákonné odvody byly čerpány k 30. 6. 2017 ve výši 61 600 tis. Kč, tj. 49,0 
%. V upraveném rozpočtu na položce platy došlo k navýšení o 4 593 tis. Kč a na položce 
odvody SP a ZP o 1 535 tis. Kč (v rámci finančního vypořádání výsledku hospodaření roku 
2016 bylo z nevyčerpané dotace na projekt Inkluze do škol převedeno na platy 817 tis. Kč  
a na odvody SP a ZP 328 tis. Kč, dotace na výkon činností pěstounské péče činí 455 tis. Kč 
na platy a 143 tis. Kč na odvody SP a ZP, na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí  
3 103 tis. Kč na platy a 1 020 tis. Kč na odvody SP a ZP, z úřadu práce 23 tis. Kč na platy  
a 9 tis. Kč na odvody SP a ZP, příspěvek na projekt Místní akční plán byl poskytnut ve výši 
195 tis. Kč na platy a 35 tis. Kč na odvody SP a ZP). 
 
Sociální fond byl komentován u položky 3429 – sociální fond.  
 
Příspěvky sdružením byly poskytnuty ve výši 299 tis. Kč. Jednalo se o příspěvek 
Euroregionu Labe ve výši 149 tis. Kč, Svazu měst a obcí ve výši 99 tis. Kč, Asociaci měst pro 
cyklisty 15 tis. Kč, Sdružení tajemníků cca 2 tis. Kč, Asociaci turistických informačních center 
4 tis. Kč, Hospodářské a sociální radě okresu Děčín 30 tis. Kč.  
 
Ve finančních operacích se promítá proúčtování daně z příjmu právnických osob za město 
Děčín ve výši 5 757 tis. Kč (změna rozpočtu v RM 11. 7. 2017) a dále odvod daně z přidané 
hodnoty za město Děčín ve výši 275 tis. Kč. Na § 6330 bylo převedeno 38 tis. Kč, a to na 
nákup DDHM do kulturních místností v domech s pečovatelskou službou. Nákup zajišťoval 
odbor místního hospodářství v rámci hospodářské činnosti. Z těchto finančních prostředků 
bylo čerpáno 37 tis. Kč na nákup elektroniky, lavic a polstrů.  
 
V ostatních činnostech se promítá zejm. odvod do státního rozpočtu v rámci finančního 
vypořádání za rok 2016 ve výši 962 tis. Kč (projednáno v ZM v březnu 2017). 
 
Na položce prevence kriminality bylo z upraveného rozpočtu ve výši 952 tis. Kč vyčerpáno 
846 tis. Kč. Schválený rozpočet byl v I. pololetí navýšen o 612 tis. Kč, z toho u položky 
provoz byl schválený rozpočet snížen o 137 tis. Kč, které byly přesunuty na zajištění 
předfinancování položky platy a odvody. U položky platy a odvody byl zvýšen celkem o 749 
tis. Kč, z toho 137 tis. Kč bylo přesunuto z položky provoz a 612 tis. Kč je zapojení dotace 
z ÚP na Asistenty prevence kriminality. Městská policie Děčín využila možnost čerpání 
dotací od Úřadu práce ČR v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, především dlouhodobě 
nezaměstnaných uchazečů o práci. Od 1. 1. 2017 zaměstnávala městská policie v rámci 
dotačního programu ÚP ČR do konce sledovaného období průměrně 10 asistentů prevence 
kriminality (dále jen APK). Platy uvedených osob byly hrazeny ze mzdových prostředků 
vytvořených v rámci rozpočtu prevence kriminality a z poskytovaných dotací ÚP ČR, které 
byly propláceny cca jeden měsíc zpětně podle zaslaných podkladů se skutečným čerpáním. 
Dotace budou upraveny po schválení radou města v měsíci srpnu t. r. 
Ve II. pololetí t. r. budou finanční prostředky čerpány na zajištění spoluúčasti na projektech 
prevence kriminality a na projektu ITI, který předpokládá zahájení v měsíci září. 
 
Na položce ostatní byly finanční prostředky čerpány ve výši 66 tis. Kč. Jedná se o vratky 
z minulých let, vyúčtování služeb, cizí platby a další.  
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2. Kapitálové výdaje 
 

Kapitálové výdaje činily celkem 13 883 tis. Kč, tj. 6,8 % upraveného rozpočtu. Podrobné 
členění je uvedeno v tab. č. 5. Výdajová část kapitálového rozpočtu je rozdělena do čtyř 
oblastí (strojní, stavební investice, úroky z dlouhodobého úvěru aj. a výkupy nemovitostí). 
Stavební investice jsou dále rozděleny na zahajované akce financované z úvěru a akce 
ostatní členěné na rozestavěné akce a akce zahajované.  
 
STROJNÍ INVESTICE 
 
Výdaje na strojní investice byly čerpány ve výši 3 089 tis. Kč, tj. na 27,3 % upraveného 
rozpočtu. Čerpání podle jednotlivých titulů je uvedeno v tabulce č. 5. 
 
Doprava 
Obměna dvou kusů stávajících parkovacích automatů včetně jejich instalace bude 
uskutečněna do konce měsíce října 2017, kdy budou instalovány nové parkovací automaty, 
které nahradí ve vytipovaných lokalitách stávající nefunkční PA typu DG Classic. 

 
Vzdělávání a školské služby 
ZŠ Na Pěšině – zahradní prvky MŠ Na Pěšině – finanční prostředky ve výši 150 tis. Kč 
byly příspěvkové organizaci vyplaceny. Práce probíhají během prázdnin s termínem 
dokončení září – říjen. 
 
ZŠ Míru – výměna zásobovacího výtahu v kuchyni - finanční prostředky ve výši 730 tis. 
Kč byly příspěvkové organizaci vyplaceny. Nyní je zpracováván rozpočet na výměnu výtahu, 
poté bude vypsáno výběrové řízení.  
 
Kultura, církve a sdělovací prostředky 
Městské divadlo Děčín, p. o. – panoramatické polarizační plátno - výměna promítacího 
plátna a masek v kině Sněžník nebyla v I. pololetí t. r. provedena. Divadlo podalo žádost  
o dotaci, plátno bude vyměněno ve II. pololetí t. r. Finanční prostředky ve výši 955 tis. Kč 
byly zajištěny z výsledku hospodaření roku 2016. 
  
Zámek Děčín, p. o. – nákup vybavení zámecké restaurace – bylo pořízeno v 04/2017 
v souladu s usnesením č. RM 17 03 39 05. 
 
Tělovýchova a zájmová činnost 
Akce Děčínská sportovní – výměna posledního stávajícího tepelného čerpadla do haly 
je zrealizována. Finanční prostředky ve výši 450 tis. Kč byly organizaci převedeny. 
 
Děčínská sportovní – výměna motorových jednotek s frekvenčními měniči bude 
provedena ve II. pololetí t. r. 
 
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 
Upravený rozpočet na prodejní stánek pro městské tržiště ve výši 49 tis. Kč byl vyčerpán 
na pořízení jednoho prodejního stánku pro městské tržiště. Finanční prostředky byly 
zajištěny z provozního rozpočtu položky provoz tržnice vč. nájemného částka 49 tis. Kč, 
stánek byl dodán a uhrazen v 06/2017.  
 
Ochrana životního prostředí 
Finanční prostředky na odkoupení podzemního kontejneru na Husově nám. za 790 tis. Kč 
byly převedeny z provozní části rozpočtu položky sběr a svoz komunálních odpadů. 
Kontejner byl pořízen v 04/2017.  
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Požární ochrana 
Nákup CAS pro JSDH Děčín XXXII-Boletice nebude zrealizován. Částka spoluúčasti 
k projektu ve výši 690 tis. Kč byla převedena částečně do rezervy města a na posílení 
provozních výdajů pracoviště krizového řízení.  
 
Na Rekonstrukci CAS 32 Tatra 815 byla podána žádost o dotaci. Dotace MV – GŘ HZS ČR 
nebyla statutárnímu městu přiznána. Z tohoto důvodu nebude rekonstrukce zrealizována a je 
doporučeno částku 2 600 tis. Kč původně určenou na předfinancování akce převést do 
kapitálové rezervy města rozpočtovým opatřením. 
 
Státní správa a územní samospráva 
Schválený rozpočet ve výši 1 200 tis. Kč na Obnovu vozového parku nebyl ve sledovaném 
období čerpán. 
Metropolitní síť – z upraveného rozpočtu ve výši 1 000 tis. Kč bylo v I. pololetí čerpáno 239 
tis. Kč za položení HDPE chrániček u Gymnázia Děčín a v Podmoklech u Mototechny - 
Labské nábřeží. Dále byla doplacena část faktury č. 4361/2016 z roku 2016 – přípolož HDPE 
trubky datové sítě Děčín. 
 
Finanční prostředky ve výši 197 tis. Kč na pořízení druhé Elektronické úřední desky byly 
převedeny z provozní části rozpočtu provozu správy. Jedná se o pořízení druhé elektronické 
desky z důvodu lepší čitelnosti občanů-vozíčkářů a vlastního zálohování elektronického 
zařízení. V případě technického poškození jedné obrazovky bude druhá plně funkční pro 
poskytování informací všem občanům.  
 
Z upraveného rozpočtu položky Výpočetní technika ve výši 839 tis. Kč bylo ve sledovaném 
období čerpáno 45 tis. Kč. Finanční prostředky byly zajištěny převodem z provozní části 
rozpočtu odboru provozního a organizačního. 
 
 
STAVEBNÍ INVESTICE 
 
Výdaje na stavební investice byly čerpány ve výši 9 523 tis. Kč, tj. 6,8 % upraveného 
rozpočtu (viz tabulka č. 5). 
 
Z přehledu vyplývá, že investiční výdaje na stavební investice byly směrovány do těchto 
oblastí: 
 
                                                                                                      v tis. Kč 
 

Doprava 261 
Vzdělávání a školské služby 231 
Kultura 121 
Tělovýchova a zájmová činnost 1 646 
Bydlení, komunální služby a územní 
rozvoj 6 364 

Ochrana životního prostředí 93 
Sociální služby 54 
Státní správa a územní samospráva 753 
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1. Akce financované z úvěru - zahajované 
 
Doprava 
Rekonstrukce mostu u Promptusu – z upraveného rozpočtu ve výši 12 000 tis. Kč nebylo 
ve sledovaném období čerpáno. Smlouva o dílo byla uzavřena s termínem zahájení prací 
09/2017. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2017.  
 
Vodní hospodářství 
Upravený rozpočet na akci Kanalizace Horní Oldřichov – 1. etapa nebyl v I. pololetí čerpán 
a v současné době se nepředpokládá zahájení prací ani čerpání úvěru v roce 2017.  
 
Vzdělávání a školské služby 
Akce snížení energetické náročnosti MŠ Na Pěšině byla v hodnoceném období zahájena. 
Předpokládaný termín dokončení prací je 11/2017. Z upraveného rozpočtu ve výši 10 500 tis. 
Kč nebylo v I. pololetí čerpáno.  
 
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 
Na akci Obnova historické části Podmokel – etapa C probíhá výběrové řízení. 
Předpokládaný termín zahájení prací je 10/2017. Z upraveného rozpočtu ve výši 32 000 tis. 
Kč nebylo k 30. 6. 2017 čerpáno.  
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2. Akce ostatní 
 
a) rozestavěné akce 
 
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 
 
Rozpočet na akci Revitalizace panelového sídliště Březiny – II. etapa byl schválen ve výši 
16 236 tis. Kč, z výsledku hospodaření roku 2016 bylo schváleno dalších 2 700 tis. Kč. 
Z upraveného rozpočtu ve výši 18 936 tis. Kč bylo k 30. 6. 2017 vyčerpáno 5 621 tis. Kč. 
Zbývající finanční prostředky ve výši 13 315 tis. Kč budou vyčerpány v II. pololetí 2017. 
Předpokládaný termín dokončení je 09/2017. 
 
b) zahajované akce 
 
Doprava 
Rekonstrukce mostu u Promptusu – schválený rozpočet ve výši 27 000 tis. Kč byl po 
přijetí střednědobého úvěru uvolněn k financování jiných akcí. Akce je financována ze 
střednědobého úvěru (viz bod 1. stavebních investic). 
 
Prodloužení komunikace ul. Ovocná - ze schváleného rozpočtu ve výši 1 300 tis. Kč 
nebylo k 30. 6. 2017 čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2017. Předpokládaný 
termín dokončení akce je 09/2017. 
 
Finanční prostředky akci Rekonstrukce mostu DC-004L ul. Oldřichovská ve výši 5 610 tis. 
Kč byly převedeny ze schváleného rozpočtu odboru komunikací a dopravy. Z upraveného 
rozpočtu ve výši 5 610 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2017 čerpáno. Čerpání bude probíhat ve  
II. pololetí 2017. Předpokládaný termín dokončení je 12/2017. 
 
Lesní cesta Chmelník - z upraveného rozpočtu ve výši 5 790 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2017 
čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2017. Z akce Kanalizace Horní Oldřichov bylo 
převedeno 5 790 tis. Kč v rámci kapitoly odboru rozvoje. Na tuto akci je přislíbena dotace 
z MZe ČR. 
 
Z výsledku hospodaření roku 2016 byla schválena úhrada pozastávky faktury na akci 
Úprava přechodu pro chodce na silnici I/13 Teplická, Děčín – Bynov ve výši 35 tis. Kč, 
úhrada proběhla v I. pololetí. 
 
Rekonstrukce MK Čertova Voda (lesní cesta) – financování této akce bylo zabezpečeno 
z uvolněných finančních prostředků schváleného rozpočtu po přijetí a zapojení 
střednědobého úvěru ve výši 100 mil. Kč. Upravený rozpočet ve výši 400 tis. Kč nebyl 
v hodnoceném období čerpán. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2017. Připravuje se 
výběrové řízení na zhotovitele. 
 
Rekonstrukce mostu ul. Na Hrázi DC – 046L - financování této akce bylo zabezpečeno 
z uvolněných finančních prostředků schváleného rozpočtu po přijetí a zapojení 
střednědobého úvěru ve výši 100 mil. Kč. Upravený rozpočet ve výši 400 tis. Kč nebyl 
v hodnoceném období čerpán. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2017. Připravuje se 
výběrové řízení na zhotovitele. 
 
Rekonstrukce MK Na Hrázi vč. VO - financování této akce bylo zabezpečeno z uvolněných 
finančních prostředků schváleného rozpočtu po přijetí a zapojení střednědobého úvěru ve 
výši 100 mil. Kč. Upravený rozpočet ve výši 200 tis. Kč nebyl v hodnoceném období čerpán. 
Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2017. Připravuje se výběrové řízení na zhotovitele. 
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Rekonstrukce komunikace Zelená x Pod Chlumem - financování této akce bylo 
zabezpečeno z uvolněných finančních prostředků schváleného rozpočtu po přijetí a zapojení 
střednědobého úvěru ve výši 100 mil. Kč. Upravený rozpočet ve výši 1 625 tis. Kč nebyl 
v hodnoceném období čerpán. Dle sdělení odboru komunikací a dopravy bude akce po 
dohodě s vedením města přeložena na rok 2018. 
 
PD Galerie Na Výšinách - financování této akce bylo zabezpečeno z uvolněných finančních 
prostředků schváleného rozpočtu po přijetí a zapojení střednědobého úvěru ve výši 100 mil. 
Kč. Upravený rozpočet ve výši 1 000 tis. Kč nebyl v hodnoceném období čerpán. Není 
předložen požadavek na zajištění výběrového řízení na zhotovitele od odboru komunikací  
a dopravy. 
 
Přechod Kamenická x Dvořákova - financování této akce bylo zabezpečeno z uvolněných 
finančních prostředků schváleného rozpočtu po přijetí a zapojení střednědobého úvěru ve 
výši 100 mil. Kč. Upravený rozpočet ve výši 1 000 tis. Kč nebyl v hodnoceném období 
čerpán. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí. Připravuje se výběrové řízení na zhotovitele. 
 
Chodník ul. Dvořákova - financování této akce bylo zabezpečeno z uvolněných finančních 
prostředků schváleného rozpočtu po přijetí a zapojení střednědobého úvěru ve výši 100 mil. 
Kč. Upravený rozpočet ve výši 500 tis. Kč nebyl v hodnoceném období čerpán. Čerpání bude 
probíhat ve II. pololetí. Připravuje se výběrové řízení na zhotovitele. 
 
PD – revitalizace Komenského náměstí - financování této akce bylo zabezpečeno 
z uvolněných finančních prostředků schváleného rozpočtu po přijetí a zapojení 
střednědobého úvěru ve výši 100 mil. Kč. Upravený rozpočet ve výši 300 tis. Kč nebyl 
v hodnoceném období čerpán. Proběhla schůzka za účasti městského architekta a vedení 
města s tím, že bude ještě upřesněn rozsah studie a PD. 
 
PD – lávka přes trať Přípeř, ul. Pod Svahem - financování této akce bylo zabezpečeno 
z uvolněných finančních prostředků schváleného rozpočtu po přijetí a zapojení 
střednědobého úvěru ve výši 100 mil. Kč. Upravený rozpočet ve výši 200 tis. Kč nebyl 
v hodnoceném období čerpán. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí. Připravuje se výběrové 
řízení na zhotovitele. 
 
PD – rekonstrukce panelky ul. Liberecká - financování této akce bylo zabezpečeno 
z uvolněných finančních prostředků schváleného rozpočtu po přijetí a zapojení 
střednědobého úvěru ve výši 100 mil. Kč. Upravený rozpočet ve výši 150 tis. Kč nebyl 
v hodnoceném období čerpán. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí. Připravuje se výběrové 
řízení na zhotovitele. 
 
Akce Rekonstrukce křižovatky Dělnická x Želenická nebude realizována. Upravený 
rozpočet ve výši 500 tis. Kč byl převeden na akci Oprava chodníků podél silnice I. třídy  
č. I/13 v ul. Podmokelská, Pivovarská, Teplická – PD.  
 
PD – rekonstrukce mostu ul. Revírní DC-021L - financování této akce bylo zabezpečeno 
z uvolněných finančních prostředků schváleného rozpočtu po přijetí a zapojení 
střednědobého úvěru ve výši 100 mil. Kč. Upravený rozpočet ve výši 300 tis. Kč nebyl 
v hodnoceném období čerpán. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí. Připravuje se výběrové 
řízení na zhotovitele. 
 
Akce Autobusová zastávka na p. p. č. 3 k. ú. Krásný Studenec je dokončena. 
Financování ve výši 226 tis. Kč bylo schváleno z výsledku hospodaření roku 2016. Upravený 
rozpočet byl k 30. 6. 2017 zcela vyčerpán. 
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Zastávkový přístřešek MAD Lesná u Děčína - financování této akce bylo zabezpečeno 
z uvolněných finančních prostředků schváleného rozpočtu po přijetí a zapojení 
střednědobého úvěru ve výši 100 mil. Kč. Upravený rozpočet ve výši 110 tis. Kč nebyl 
v hodnoceném období čerpán. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí. Připravuje se výběrové 
řízení na zhotovitele. 
 
Zastávkový přístřešek MAD Folknáře - financování této akce bylo zabezpečeno 
z uvolněných finančních prostředků schváleného rozpočtu po přijetí a zapojení 
střednědobého úvěru ve výši 100 mil. Kč. Upravený rozpočet ve výši 110 tis. Kč nebyl 
v hodnoceném období čerpán. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí. Připravuje se výběrové 
řízení na zhotovitele. 
 
Vodní hospodářství 
Kanalizace Horní Oldřichov – 1. etapa – upravený rozpočet ve výši 1 770 tis. Kč byl po 
přijetí střednědobého úvěru uvolněn k financování jiných akcí. Akce je financována ze 
střednědobého úvěru (viz bod 1. stavebních investic). 
 
PD na akci Obnova kaskády vodních nádrží Chmelník je financována ze zdrojů 
hospodaření roku 2016. Upravený rozpočet ve výši 187 tis. Kč nebyl ve sledovaném období 
čerpán. Bude čerpáno ve II. pololetí, projektová dokumentace je zadána a termín provedení 
díla je stanoven do 10. 9. 2017. 
 
PD – protipovodňové opatření koryta bezejmenného vodního toku Děčín XXXII – 
Boletice n.L. u výchovného ústavu - financování této akce bylo zabezpečeno 
z uvolněných finančních prostředků schváleného rozpočtu po přijetí a zapojení 
střednědobého úvěru ve výši 100 mil. Kč. Upravený rozpočet ve výši 1 500 tis. Kč nebyl 
v hodnoceném období čerpán. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí. Připravuje se výběrové 
řízení na zhotovitele. 
 
Vzdělávání a školské služby 
Akce Snížení energetické náročnosti MŠ Na Pěšině je financována ze 
střednědobého úvěru. Z původně schváleného rozpočtu ve výši 9 582 tis. Kč bylo 9 570 tis. 
Kč převedeno odboru rozvoje na realizaci akce. Po přijetí střednědobého úvěru bylo 9 570 
tis. Kč uvolněno k financování jiných akcí. Odbor místního hospodářství vyčerpal 12 tis. Kč 
na zpracování harmonogramu prací zateplení mateřské školy. 
 
Akce MŠ Májová 372, Děčín XXXII, výstavba vstupní nájezdové rampy je dokončena. 
Financování akce bylo schváleno z výsledku hospodaření roku 2016 ve výši 220 tis. Kč.  
Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 219 tis. Kč. 
 
MŠ Klostermannova – změna zdroje vytápění - financování této akce bylo zabezpečeno 
z uvolněných finančních prostředků schváleného rozpočtu po přijetí a zapojení 
střednědobého úvěru ve výši 100 mil. Kč. Z upraveného rozpočtu bylo 500 tis. Kč převedeno 
odborem místního hospodářství odboru rozvoje k vlastní realizaci akce a 400 tis. Kč poskytla 
příspěvková organizace. Z upraveného rozpočtu ve výši 900 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2017 
čerpáno. Smlouva o dílo je uzavřena, čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2017. 
 
ZŠ Kosmonautů přístavba skladu nářadí - jedná se o pozastávku faktury z roku 2016, 
která bude proplacena po odstranění vad a nedodělků ve II. pololetí 2017. 
 
ZŠ Kamenická – zateplení objektu přístavby školy - financování této akce bylo 
zabezpečeno z uvolněných finančních prostředků schváleného rozpočtu po přijetí a zapojení 
střednědobého úvěru ve výši 100 mil. Kč. Upravený rozpočet ve výši 1 600 tis. Kč byl 
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převeden odboru rozvoje, který bude realizovat akci. Připravuje se výběrové řízení na 
zhotovitele. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí t. r.  
 
ZŠ Míru – rekonstrukce střechy – stará budova - financování této akce bylo zabezpečeno 
z uvolněných finančních prostředků schváleného rozpočtu po přijetí a zapojení 
střednědobého úvěru ve výši 100 mil. Kč. Z upraveného rozpočtu 1 000 tis. Kč nebylo  
v I. pololetí čerpáno. V roce 2017 budou čerpány pouze finanční prostředky na projektovou 
dokumentaci ve výši cca 100 tis. Kč. V současné chvíli probíhá výběrové řízení na 
projektanta. Zbývající finanční prostředky budou navrženy k dofinancování jiných akcí. 
 
ZŠ Komenského nám. – stavební úpravy a modernizace technologického vybavení 
objektu ŠD Sládkova akce bude realizována v roce 2018, neboť se z důvodu časové 
vytíženosti projektantů nepodařilo do současné chvíle zajistit vypracování projektové 
dokumentace. Finanční prostředky budou rovněž navrženy k dofinancování jiných akcí.  
 
ŠD Klostermannova – kompletní výměna elektrorozvodů a elektroinstalace - 
financování této akce bylo zabezpečeno z uvolněných finančních prostředků schváleného 
rozpočtu po přijetí a zapojení střednědobého úvěru ve výši 100 mil. Kč. Z upraveného 
rozpočtu 1 000 tis. Kč nebylo v I. pololetí čerpáno, akci realizuje odbor rozvoje. 
Předpokládaný termín dokončení akce 09/2017. 
 
Akce Zateplení ŠJ Sládkova – PD je financována z výsledku hospodaření roku 2016. 
Z upraveného rozpočtu ve výši 176 tis. Kč nebylo čerpáno. 
 
Kultura 
Knihovna Děčín – přesun pobočky (Raisova ul.) do obj. Tržní 1932 upravený rozpočet ve 
výši 2 500 tis. Kč byl schválen po uvolnění finančních prostředků po přijetí a zapojení 
střednědobého úvěru. V současné chvíli je zpracována projektová dokumentace, která byla 
předána na odbor místního hospodářství dne 30. 6. 2017. Nyní bude zažádáno o stavební 
povolení a předpokládaný termín zahájení prací je stanoven cca na 10/2017. V I. pololetí 
nebylo na této položce čerpáno. 
                
Z upraveného rozpočtu akce Zvonová stolice v areálu děčínského zámku bylo vyčerpáno 
121 tis. Kč.  Finanční prostředky na tuto akci byly přesunuty z provozní části rozpočtu § 3322 
– obnova kulturních památek.  
 
Tělovýchova a zájmová činnost 
Akce Rekonstrukce osvětlovací soustavy – zimní stadion Děčín byla dokončena. 
Finanční prostředky byly převedeny ve výši 1 611 tis. Kč v rámci kapitoly OR z akce 
Kanalizace Horní Oldřichov – 1. etapa. Upravený rozpočet byl k 30. 6. 2017 zcela vyčerpán. 
 
Na akci ZŠ Na Pěšině multifunkční hřiště – PD + realizace byla uzavřena smlouva o dílo 
s předpokládaným termínem dokončeni 10/2017. 
Upravený rozpočet na tuto akci byl schválen z výsledku hospodaření roku 2016 ve výši 24 
tis. Kč a z uvolněných finančních prostředků po přijetí střednědobého úvěru bylo poskytnuto 
5 800 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 5 824 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2017 čerpáno. 
Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2017. 
 
Na akci Hala Maroldova – výměna osvětlení nebyl předložen požadavek na zajištění 
výběrového řízení na zhotovitele od odboru místního hospodářství. Z výsledku hospodaření 
roku 2016 bylo schváleno financování ve výši 1 200 tis. Kč. V I. pololetí nebylo čerpáno. 
Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2017.  
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Předpokládaný termín dokončení akce Plavecký areál Děčín – výměna stávajících 
tobogánů je v 08/2017. Finanční prostředky ve výši 5 888 tis. Kč byly převedeny v rámci 
kapitoly odboru rozvoje z akce Obnova historické části Podmokel – etapa C. Z upraveného 
rozpočtu nebylo k 30. 6. 2017 čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2017. 
 
Multifunkční hřiště u zimního stadionu – PD nebyla dokončena. Z upraveného rozpočtu 
ve výši 134 tis. Kč, který byl zajištěn z výsledku hospodaření roku 2016, bylo k 30. 6. 2017 
vyčerpáno 36 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 98 tis. Kč budou vyčerpány  
v II. pololetí 2017.  
 
Sportovní plocha a odvodnění na p. p. č. 82/4 k. ú. Podmokly, ul. Zahradní byla 
dokončena. Finanční prostředky ve výši 419 tis. Kč byly zajištěny z rezervy města a v roce 
2016 byl na akci poskytnut finanční dar 100 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 419 tis. 
Kč nebylo k 30. 6. 2017 čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2017. 
 
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 
Akce Rozšíření sítě VO - ul. Souběžná, Děčín XIX byla dokončena. Finanční prostředky ve 
výši 106 tis. Kč byly převedeny z odboru komunikací a dopravy. Upravený rozpočet byl  
k 30. 6. 2017 zcela vyčerpán. 
 
Akce Rozšíření sítě VO - ul. Liberecká, DC II (podél garáží) je dokončena. Finanční 
prostředky ve výši 750 tis. Kč byly schváleny z uvolněných finančních prostředků po zapojení 
střednědobého úvěru. Rozpočtovým opatřením bylo 24 tis. Kč převedeno na akci Úprava 
vstupu a schodiště do budovy MP, ul. Na Valech 156, Děčín IV. Z upraveného rozpočtu ve 
výši 726 tis. Kč bylo k 30. 6. 2017 vyčerpáno 637 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve 
výši 89 tis. Kč budou převedeny do rezervy města. 
 
Úprava rozvodů sítě VO – Křešice, ul. Klicperova byla dokončena. Finanční prostředky ve 
výši 1 570 tis. Kč byly schváleny z uvolněných finančních prostředků po zapojení 
střednědobého úvěru. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2017. 
 
Na akci Rozšíření VO - ul. Hálkova, DC I je uzavřena smlouva o dílo s termínem dokončení 
07/2017. Finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč byly schváleny z uvolněných finančních 
prostředků po zapojení střednědobého úvěru. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2017. 
 
PD – úprava rozvodů VO, ul. Na Stráni, ul. U Kaple, DC IV - na tuto akci nebyl odborem 
komunikací a dopravy předložen požadavek na zajištění výběrového řízení na zhotovitele. 
Finanční prostředky ve výši 42 tis. Kč byly schváleny z uvolněných finančních prostředků po 
zapojení střednědobého úvěru. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2017. 
 
PD – úprava rozvodů VO, ul. Oldřichovská, DC XXI – H. Oldřichov - na tuto akci nebyl 
odborem komunikací a dopravy předložen požadavek na zajištění výběrového řízení na 
zhotovitele. Finanční prostředky ve výši 55 tis. Kč byly schváleny z uvolněných finančních 
prostředků po zapojení střednědobého úvěru. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2017. 
 
Schválený rozpočet akce Demolice objektu čp. 630 v k. ú. Podmokly, Teplická ul. ve výši 
1 500 tis. Kč byl rozpočtovým opatřením navýšen o 1 017 tis. Kč z výsledku hospodaření 
roku 2016. Akce byla převedena do provozní části rozpočtu a byla v I. pololetí t. r. 
dokončena. 
Na akci Obnova historické části Podmokel – etapa C probíhá výběrové řízení. 
Předpokládaný termín zahájení prací je 10/2017. Upravený rozpočet ve výši 26 112 tis. Kč 
byl po přijetí střednědobého úvěru uvolněn k financování jiných akcí. Akce je financována ze 
střednědobého úvěru (viz bod 1. stavebních investic). 
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Ochrana životního prostředí 
ZOO Děčín Stará farma – PD – projektová dokumentace je dokončena. Financování akce 
bylo schváleno z výsledku hospodaření roku 2016. Z upraveného rozpočtu ve výši 104 tis. 
Kč bylo k 30. 6. 2017 vyčerpáno 93 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 11 tis. Kč 
budou vyčerpány v II. pololetí 2017.  
 
ZOO zasíťování expozice opic – realizace – v současné době se připravuje výběrové 
řízení na zhotovitele. Finanční prostředky ve výši 1 100 tis. Kč byly schváleny z uvolněných 
finančních prostředků po zapojení střednědobého úvěru. Čerpání bude probíhat ve  
II. pololetí 2017. 
 
Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě Chlum PD + realizace - probíhá 
inženýrská činnost k zajištění povolení stavby. Finanční prostředky ve výši 135 tis. Kč byly 
převedeny z výsledku hospodaření roku 2016 a částka 3 573 tis. Kč z uvolněných finančních 
prostředků po zapojení střednědobého úvěru. Z upraveného rozpočtu ve výši 3 708 tis. Kč 
nebylo k 30. 6. 2017 čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2017. 
 
Připravuje se výběrové řízení na zhotovitele akce Zajištění nestabilního skalního masivu 
v lokalitě Černé Kladno. Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly schváleny 
z uvolněných finančních prostředků po zapojení střednědobého úvěru. V I. pololetí nebylo na 
tuto akci čerpáno. 
 
Sociální služby 
Na aktualizaci projektové dokumentace Domov se zvláštním režimem – Křešice byly 
převedeny finanční prostředky ve výši 55 tis. Kč v rámci kapitoly odboru rozvoje z provozní 
části rozpočtu položky územní plánování (SEA, studie, posudky PD, aj.). Z upraveného 
rozpočtu ve výši 55 tis. Kč bylo k 30. 6. 2017 vyčerpáno 54 tis. Kč. 
 
Požární ochrana 
Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. č. p. 1916/2a - schválený rozpočet ve výši 
990 tis. Kč byl rozpočtovým opatřením navýšen o 5 628 tis. Kč z výsledku hospodaření roku 
2016 a zároveň byly finanční prostředky převedeny odboru rozvoje k zajištění akce. Je 
uzavřena smlouva o dílo s termínem dokončení 11/2017. Na tuto akci je přidělena dotace 
z MMR ve výši 6 234 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 6 618 tis. Kč nebylo  
k 30. 6. 2017 čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2017. 
 
Státní správa a územní samospráva 
Akce Úprava vstupu a schodiště do budovy MP, ul. Na Valech 156, Děčín IV je 
dokončena. Finanční prostředky ve výši 338 tis. Kč byly zajištěny z výsledku hospodaření 
roku 2016 a v rámci kapitoly odboru rozvoje bylo převedeno z akce Kanalizace Horní 
Oldřichov – 1. etapa 2 tis. Kč a dalších 24 tis. Kč z akce Rozšíření sítě VO – ul. Liberecká, 
DC II (podél garáží). Z upraveného rozpočtu ve výši 364 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2017 
čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2017. 
 
Akce Sanace části obvodového zdiva budovy B1 je dokončena. Na tuto akci bylo 
schváleno z výsledku hospodaření roku 2016 financování ve výši 1 016 tis. Kč. 
Z upraveného rozpočtu ve výši 1 016 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2017 čerpáno. Čerpání bude 
probíhat ve II. pololetí 2017. 
  
Dřevěný přístřešek na Tolštejně – finanční prostředky ve výši 45 tis. Kč byly převedeny 
z provozní části rozpočtu položky provoz správy na zhotovení terasové podlahy. Bude 
čerpáno ve II. pololetí. 
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ÚROKY Z DLOUHODOBÉHO ÚVĚRU AJ. 

Ostatní činnosti 
V rámci této položky byly hrazeny v souladu se smlouvou o úvěru úroky z dlouhodobého 
úvěru v celkové výši 1 067 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že dlouhodobý úvěr byl splacen k datu 
30. 6. 2017 a střednědobý úvěr zatím nebyl čerpán, lze předpokládat, že upravený rozpočet 
na pokrytí těchto výdajů nebude dočerpán. 
 
Rezerva ve výši 938 tis. Kč byla schválena v rozpočtu roku 2017. Na základě dosaženého 
výsledku hospodaření za rok 2016 (ZM 30. 3. 2017) byla navýšena o 53 408 tis. Kč,  
k 30. 6. t. r. činí zůstatek této rezervy 49 129 tis. Kč. Z rezervy jsou řešeny zejména havarijní 
záležitosti, předfinancování akcí, kde se předpokládá získání dotací, navýšení rozpočtu  
u nekrytých výdajů schválených v orgánech města a další. 
  
 
VÝKUPY NEMOVITOSTÍ 
 
Schválený rozpočet položky Výkupy nemovitých věcí ve výši 328 tis. Kč byl rozpočtovým 
opatřením navýšen o 2 480 tis. Kč z rezervy města na výkup pozemku a zřízení věcných 
břemen p. č. 891 ost. pl., ost. komunikace o výměře 5 545 m2 v k. ú. Podmokly se všemi 
součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví společnosti České dráhy, a. s. Z upraveného 
rozpočtu ve výši 2 808 tis. Kč bylo vyčerpáno 204 tis. Kč, z toho 15 tis. Kč na výkup pozemku 
p. č. 2341/2 k. ú. Děčín od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 6 tis. Kč na 
výkup pozemku p. č. 591 v k. ú. Dolní Žleb a 183 tis. Kč za pozemek p. č. 341/2, p. č. 342/3, 
p. č. 388/3 vše v k. ú. Chrochvice od fyzických osob.   

 
IV. FINANCOVÁNÍ 

 
 
V tabulce č. 6 Financování je promítnuta na položce 8115 změna stavu finančních 
prostředků na účtech města k 30. 6. 2017 ve výši 4 431 tis. Kč. 
 
Na položce 8117 se promítají příjmy z prodeje podílových listů, které statutární město Děčín 
získalo v rámci dědického řízení, ve výši 4 tis. Kč. 
 
Dále jsou v položce 8124 vyčísleny splátky přijatého úvěru za I. pololetí t. r. v celkové výši   
73 526 tis. Kč. Z této částky uhradilo město řádnou splátku ve výši ve výši 16 968 tis. Kč 
(splátka činí 5 656 tis. Kč čtvrtletně) a částka 56 558 tis. Kč představuje mimořádnou splátku 
z výsledku hospodaření roku 2016 na základě rozhodnutí ZM. Dlouhodobý úvěr na 
financování akcí IPRM byl tímto splacen. Dle smlouvy o úvěru měl být úvěr splácen do roku 
2019 pravidelnými rovnoměrnými splátkami ve výši 5 656 tis. Kč čtvrtletně. Přehled výdajů 
spojených s čerpáním a splácením dlouhodobého úvěru k 30. 6. 2017 je uveden v tab. č. 7.  
 
V dubnu t. r. statutárním město Děčín přijalo střednědobý úvěr ve výši 100 mil. Kč na 
financování akcí statutárního města Děčín od Komerční banky, a. s. Praha. Úvěr bude 
čerpán v letech 2017 a  2018, s dobou splatnosti 4 roky.  
 
V položce 8901 – operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů se promítá 
částka -991 tis. Kč, kde se jedná v souladu s metodikou MF ČR o proúčtování přenesené 
daňové povinnosti týkající se DPH na úseku úhrad stavebních nebo montážních prací 
realizovaných pro město ve výši -278 tis. Kč a dále kauce a složené jistoty v souvislosti 
s výběrovým řízením na zajištění akcí a služeb ve výši -713 tis. Kč.  
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V. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 

 
Statutární město Děčín v rámci hospodářské činnosti provádí správu bytových a nebytových 
prostor ve vlastnictví města dříve spravovanými dvěma externími správci. Hospodaření 
správy bytového fondu skončilo v  I. pololetí t. r. ziskem ve výši cca 8 190 tis. Kč, a to 
z důvodu překročení plánovaných výnosů a nízkým čerpáním nákladů na opravu a údržbu. 
Na opravy bytového fondu bylo vynaloženo v I. pololetí t. r. cca 1 295 tis. Kč, zůstatek 
finančních prostředků na účtu hospodářské činnosti k 30. 6. 2017 činí 12 331 170,27 Kč.   
Podrobné čerpání nákladů, plnění výnosů a hospodářského výsledku včetně komentáře je 
uvedeno v tabulce č. 8. 
                                                 
 
 

                                                VI. OSTATNÍ 
 

Výsledky hospodaření podniků a organizací založených (a.s.) a zřízených (PO) statutárním 
městem Děčín za I. pololetí r. 2017 jsou uvedeny v tabulce č. 9. Z přehledu vyplývá, že ztrátu 
vykázal Dopravní podnik města Děčína, a. s. a příspěvkové organizace Městské divadlo 
Děčín, p. o., Děčínská sportovní, p. o., ZOO Děčín, p. o. a Školní jídelna Jungmannova, p. o. 
 
Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Dopravního podniku města Děčína,  
a. s. za rok 2016 byla předložena v závěru měsíce června t. r. Výrok auditora konstatuje,  
že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Dopravní podnik 
města Děčína, a. s. k 31. 12. 2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 
končící 31. 12. 2016 v souladu s českými účetními předpisy. Ostatní informace, které 
popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech 
významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a byly vypracovány 
v souladu s právními předpisy. Výroční zpráva představenstva Dopravního podniku města 
Děčín, a. s. byla projednána na valné hromadě dne 27. 6. 2017. 
 
Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2016 likvidovaného podniku 
Technické služby Děčín, s. p. v likvidaci byla předložena zakladateli, tj. městu Děčín až po 
projednání Závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok 2016 v zastupitelstvu města 
v závěru měsíce června. Výrok auditora konstatuje, že účetní závěrka podává věrný  
a poctivý obraz aktiv a pasív státního podniku Technické služby Děčín v likvidaci k 31. 12. 
2016 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok končící 31. 12. 2016 v souladu 
s českými účetními předpisy. Likvidátor Bytového podniku Děčín v likvidaci zprávu 
nezávislého auditora nedodal, v současné době jedná s Krajským soudem v Ústí nad Labem 
o ukončení likvidace a výmazu z obchodního rejstříku. 
 
OE doporučuje orgánům města výsledky hospodaření za I. pololetí 2017 vzít na vědomí. 
 
 
 
 

40



 
 
 

Tabulková část 
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Tabulka č. 1

(v tis. Kč)
% plnění

k upravenému

rozpočtu

Provozní příjmy 397 090 740 067 769 958 430 597 55,9
z toho:
         daňové příjmy 319 215 673 302 673 302 358 016 53,2
         nedaňové příjmy 18 430 21 815 23 353 18 007 77,1
         dotace 59 445 44 950 73 303 54 574 74,4
Kapitálové příjmy 42 496 2 000 2 000 4 447 222,4
z toho:
         příjmy z prodeje majetku 1 244 2 000 2 000 4 447 222,4
         investiční transfery 41 252 x x x x
PŘÍJMY CELKEM 439 586 742 067 771 958 435 044 56,4
Provozní výdaje 321 979 673 239 768 200 351 079 45,7
Kapitálové výdaje (vč. velkých oprav) celkem 18 288 116 204 205 135 13 883 6,8
z toho:
         strojní akce 2 092 8 720 11 300 3 089 27,3
         rozestavěné akce 3 793 16 236 18 936 5 621 29,7
         zahajované akce 8 922 87 982 120 777 3 902 3,2
         úroky z dlouhodobého úvěru aj. 1 230 2 000 2 185 1 067 48,8
         rezerva 0 938 49 129 0 0,0
         výkupy nemovitostí 2 251 328 2 808 204 7,3
VÝDAJE CELKEM 340 267 789 443 973 335 364 962 37,5
FINANCOVÁNÍ , tj.
rozdíl mezi příjmy a výdaji -99 319 47 376 201 377 -70 082 x

Rekapitulace 
příjmů, výdajů a financování k 30.6.2017

Ukazatel
Schválený rozpočet 

na rok 2017

Skutečnost k     

30.6.2016

Upravený rozpočet   

k 30.6.2017

Skutečnost k 30.6. 

2017
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Tabulka č. 2

Upravený % plnění

Zodp. rozpočet k upravenému

odbor k 30.6.2017 rozpočtu

319 215 673 302 673 302 358 016 53,2
OE 140 075 308 000 308 000 153 578 49,9

1111 65 362 144 000 144 000 72 939 50,7
1112 1 538 4 000 4 000 1 903 47,6
1113 6 425 13 000 13 000 6 192 47,6
1121 61 925 147 000 147 000 65 756 44,7
1122 4 825 6 788 x

OE 125 354 279 000 279 000 142 800 51,2

1211 125 354 279 000 279 000 142 800 51,2
25 199 45 302 26 302 14 835 56,4

1334 OZP 15 50 50 22 44,0
1335 OZP poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0 2 2 0 0,0
1340 OE 11 732 21 500 21 500 11 704 54,4
1341 OE 1 063 1 300 1 300 1 018 78,3
1342 OE 75 400 400 58 14,5
1343 OSC 892 1 500 1 500 1 121 74,7
1345 OE 105 250 250 97 38,8
1351 OE 1 305 2 000 0 0 x
1353 OSC 690 1 300 1 300 662 50,9
1355 OE 9 138 17 000 0 0 x
1359 OSC ostatní odvody z vybraných činností 184 x x 153 x

OE 8 359 14 000 14 000 8 224 58,7

1361 8 359 14 000 14 000 8 224 58,7
OE x x 19 000 16 811 88,5

1381 daň z hazardních her x x 15 000 9 612 64,1
1382 zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů x x 500 926 185,2
1383 zrušený odvod z výherních hracích přístrojů x x 3 500 6 273 179,2

OE 20 228 27 000 27 000 21 768 80,6

1511 20 228 27 000 27 000 21 768 80,6
18 430 21 815 23 353 18 007 77,1

8 762 13 409 13 409 7 386 55,1

1014 2111 OZP 261 280 280 289 103,2
2143 2111 OPO inzerce v Časopisu pro turisty x x x 48 x
2143 2112 OPO prodej reklamních předmětů 9 10 10 6 60,0
2219 2111 MP 2 924 4 900 4 900 2 563 52,3
2219 2111 OPO 1 151 2 000 2 000 1 089 54,5
2229 2111 OKD odklizení a likvidace vraků 2 x x 2 x
3319 2111 OŠK -25 100 100 -83 -83,0
3612 2111 OMH 17 34 34 25 73,5

poplatky za komunální odpad

odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF

Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmy z vlastní činnosti 

komunikace - parkovací automaty

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

nájem bytů - služby

Třída 1 - daňové příjmy

Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů

veterinární péče - služby útulku

komunikace - parkovací karty

Městský rezervační systém

daň z nemovitých věcí
Majetkové daně

správní poplatky
Správní poplatky

odvod z loterií - dílčí odvod z VHP

odvod z loterií a podobných her kromě výher. hracích přístrojů
příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti

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

Provozní rozpočet - příjmy

Paragraf Položka

Schválený 

rozpočet na rok 

2017

Skutečnost k 

30.6.2017

Skutečnost k 

30.6.2016

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

Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

daň z přidané hodnoty
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku

daň z příjmů právnických osob 
daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou

daň z příjmů právnických osob za město
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Upravený % plnění

Zodp. rozpočet k upravenému

odbor k 30.6.2017 rozpočtu
Paragraf Položka

Schválený 

rozpočet na rok 

2017

Skutečnost k 

30.6.2017

Skutečnost k 

30.6.2016

3613 2111 OMH 119 111 111 50 45,0
3632 2111 OMH 813 1 206 1 206 549 45,5
3635 2111 OSÚ platby za 8. změnu územního plánu města Děčín x 172 172 0 0,0
3639 2111 OPO,OMH 29 40 40 42 105,0
3639 2111 SMS 56 90 90 36 40,0
3639 2111 OE 6 12 12 3 25,0
3725 2111 OKD 1 793 3 344 3 344 2 040 61,0
6171 2111 OPO 414 510 510 380 74,5
3639 2119 OMH 1 193 600 600 347 57,8

2 447 2 421 2 421 1 940 80,1

3639 2131 OMH 1 961 1 500 1 500 1 468 97,9
2144 2132 OKD ostatní služby - pronájem majetku pro reklamní účely 52 209 209 63 30,1
2232 2132 OKD 1 1 1 0 0,0
3612 2132 OMH 42 99 99 41 41,4
3613 2132 OMH 167 137 137 114 83,2
3632 2132 OMH 190 455 455 228 50,1
6171 2132 OPO 34 20 20 26 130,0

OE 688 10 10 669 6 690,0

6310 2141 5 10 10 8 80,0
6310 2142 příjmy z podílu na zisku a dividend 659 x x 659 x
6171 2143 kursové rozdíly v příjmech 24 x x 2 x

3 333 4 975 5 001 3 479 69,6

2169 2212 OSU ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách 62 70 70 59 84,3
2299 2212 OSC ostatní záležitosti v dopravě 1 611 3 000 3 000 1 719 57,3
3412 2212 OŠK multifunkční hříště zimní stadion - sankce x x x 18 x
3639 2212 OMH,OPO,

OSV smluvní pokuty 375 x x x x
3769 2212 OZP ostatní správa v ochraně životního prostředí 283 5 5 32 640,0
5311 2212 MP bezpečnost a veřejný pořádek 756 1 600 1 600 609 38,1
6171 2212 OSC činnost místní správy 198 300 300 270 90,0
3319 2229 OŠK vratky dotací OŠK x x x 1 x
3321 2229 OŠK vratka dotace Zámek Děčín, p.o. x x x 550 x
3412 2229 OŠK vratka SH ul. Práce 17 x x 163 x
3635 2229 OR HSRD - vratka daru na studii převaděče x x x x x
4171 2229 OSV 3 x x x
4179 2229 OSV 11 x x 1 x
4185 2229 OSV x x x 9 x
4189 2229 OSV 1 x x 1 x
4345 2229 OSV ostatní přijaté vratky transferů - dotace CSS Děčín, p.o. 8 x 26 26 100,0
4359 2229 OSV vratky dotací OSV 8 x x 21 x

2 900 1 000 2 512 4 533 180,5

2321 162 x x 292 x
2322 213 x x 633 x
2324 1 638 500 794 1 892 238,3
2328 neidentifikovatelné příjmy 3 x x -1 x
2329 884 500 1 718 1 717 99,9

vratky transferů - příspěvek na živobytí

Přijaté sankční platby a vratky transferů

komunální služby - věcná břemena

komunální služby - pronájem pozemků

ostatní nedaňové příjmy j. n.

činnost místní správy
pohřebnictví - kaple

bytové hospodářství

Příjmy z finančního majetku
příjmy z finančních operací - úroky

vratky transferů - ostatní dávky sociální pomoci

vratky transferů - péče o osobu blízkou

nebytové hospodářství - nebytové prostory

komunální služby a územ. rozvoj jinde nezař.-vstupné z veřejných WC aj.
úhrada služeb pro cizí subjekty aj.

činnost místní správy - kopírování, služby, Tolštejn

Příjmy z pronájmu majetku

provoz vnitrozemské plavby

nebytové hospodářství - služby
pohřebnictví - služby

komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - odstranění stavby
využívání a zneškodňování komunálních odpadů - služby EKOKOM, aj.

vratky transferů - příspěvek na motorové vozidlo

přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy

přijaté pojistné náhrady
přijaté neinvestiční dary
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Upravený % plnění

Zodp. rozpočet k upravenému

odbor k 30.6.2017 rozpočtu
Paragraf Položka

Schválený 

rozpočet na rok 

2017

Skutečnost k 

30.6.2017

Skutečnost k 

30.6.2016

300 x x x x

2420 TJ Union Děčín - vrácení půjčky z r. 2015 300 x x x x

OE 59 445 44 950 73 303 54 574 74,4
59 445 44 950 73 303 54 574 74,4

4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem         19 363 44 950 44 950 20 645 45,9
4116 19 654 x 14 686 19 124 130,2

Úřady práce 4 635 x 2 978 3 726 125,1
Příspěvek na výkon pěstounské péče 1 184 x 1 148 1 184 103,1
Elektronizace služeb statutárního města Děčín 848 x x x x

Akreditované vzdělávání zaměstnanců CSS Děčín, p. o. 40 x x x x

Projekt protidrogové politiky 358 x x x x

Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí na r. 2016 9 772 x x x x

Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí - doplatek za r. 2015 774 x x x x

Literární cena Vladimíra Vokolka 2016 - 20. Ročník 15 x x x x

Dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře 160 x 84 84 100,0
Šlechtické poklady - sběratelské radosti v Sasku a Čechách x x 33 33 100,0
Dotace na výkon sociální práce 1 580 x x x x

Podpora prevence kriminality 287 x x x x

Dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí x x 5 153 5 154 100,0
Dotace na Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání x x 4 851 5 420 111,7
Dotace na "Zabezpečení provozu Kontaktního a poradenského centra pro 

drogově závislé, poradny pro rodiče"
x x 100

100
100,0

Dotace na projekt protidrogové politiky "Děčínské doléčovací centrum - 

patologické hráčství"
x x 131

131
100,0

Dotace na "Zabezpečení provozu Kontaktního a poradenského centra pro 

drogově závislé, poradny pro rodiče"
x x 193

193
100,0

Dotace na "Rozvoj dětského čtenářství v Městské knihovně Děčín" x x 15 15 100,0
Příspěvek na výkon sociální práce x x x 2 814 x

Úhrada zvýšených nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin 1 x x 12 x

Dotace na Veřejné informační služby knihoven - VISK x x x 258 x

4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí x x x 6 x
4122 20 305 x 13 667 14 799 108,3

Restaurování nást. a nástropních maleb v Čajovém pavilonu v zahradách 

děčínského zámku, I. etapa
306 x 200 200 100,0

Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 327 x x x x

Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý dotační program 350 x x x x

Sportovní akce dětí a mládeže 30 x x x x

Zajištění služeb denního stacionáře a chráněného bydlení v roce 2015 100 x x x x

Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a 

Šluknovského výběžku - CESTA
x x 75 75 100,0

Dotace na Městské slavnosti 88
Dotace na sociální služby 15 429 x 9 900 10 136 102,4
Dotace k zajištění regionálních funkcí knihoven 1 520 x 1 520 1 520 100,0

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

Neinvestiční přijaté transfery

Třída 4 - přijaté dotace

Přijaté splátky půjčených prostředků
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Upravený % plnění

Zodp. rozpočet k upravenému

odbor k 30.6.2017 rozpočtu
Paragraf Položka

Schválený 

rozpočet na rok 

2017

Skutečnost k 

30.6.2017

Skutečnost k 

30.6.2016

Dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby 1 938 x 1 938 1 938 100,0
Dotace na Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání x x 34 71 208,8
Dotace na "Rozvoj dívčího sportu" - DDM Teplická x x x 49 x

Dotace na "Prevenci rizikového chování v ÚK v r. 2017 22 x x 17 x

Volný čas 2016 - ZŠ Na Stráni 125 x x 30 x

Mladé Labe 2017 - DDM Teplická x x x 70 x

Dotace na "Podporu sociálních služeb" x x x 633 x

Dotace ZOO Děčín, p.o. - "Noc snů" 70 x x 60 x

4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 123 x x x x

Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I 41 x x x x

Revitalizace prostoru Domova pro seniory Děčín II, Kamenická 755/195 82 x x x x

PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM 397 090 740 067 769 958 430 597 55,9
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Tabulka č. 2a)

    (v tis. Kč)
plnění plnění časový - výpadek

za měsíc za období % plnění k rozpočet + navýšení
SR 2017 06/2017 01-06/2017  SR (v %)
SK 2016 06/2016 01-06/2016  SK
Rozdíl Rozdíl 

940   
DPFO 144 000 14 029 72 940 50,7 72 000 64 256   
placená plátci 101,3%

139 294 12 342 65 362 46,9 1 106 5912,4%
4 706 7 578

-97   
DPFO 4 000 0 1 903 47,6 2 000 -6 391   
placená poplatníky 95,2%

15 857 0 1 538 9,7 7 929 19,4%
-11 857 365

-309   
DPFO 13 000 1 212 6 191 47,6 6 500 -592   
vybíraná srážkou 95,2%

14 034 1 120 6 425 45,8 7 017 91,6%
-1 034 -234

-7 744   
DPPO 147 000 26 923 65 756 44,7 73 500 -10 588   

89,5%
145 025 24 716 61 925 42,7 72 513 85,4%

1 975 3 831
3 299   

DPH 279 000 19 338 142 799 51,2 139 500 -7 545   
102,4%

265 797 18 393 125 354 47,2 132 899 94,3%
13 203 17 445

8 269   
DNV 27 000 20 776 21 769 80,6 13 500 6 336   

161,3%
27 785 19 393 20 228 72,8 13 893 145,6%

-785 1 541
Vybrané 4 358   
daně 614 000 82 278 311 358 50,7 307 000 45 477   
celkem 101,4%

607 792 75 964 280 832 46,2 235 355 119,3%
6 208 30 526

Vysvětlivky:
SR      schválený  rozpočet
SK      skutečnost
DPFO      daň z příjmů fyzických osob 
DPPO      daň z příjmů právnických osob
DPH      daň z přidané hodnoty
DNV      daň z nemovitých věcí

PLNĚNÍ VYBRANÝCH DANÍ   k  30.06. 2017  
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Tabulka č. 2b)

    (v tis. Kč)
plnění plnění časový - výpadek

za měsíc za období % plnění k rozpočet + navýšení
SR 2017 07/2017 01-07/2017  SR (v %)
SK 2016 07/2016 01-07/2016  SK
Rozdíl Rozdíl 

2 571   
DPFO 144 000 13 631 86 571 60,1 84 000 -3 360   
placená plátci 103,1%

139 294 12 533 77 895 55,9 81 255 95,9%
4 706 8 676

252   
DPFO 4 000 682 2 585 64,6 2 333 -5 103   
placená poplatníky 110,8%

15 857 2 609 4 147 26,2 9 250 44,8%
-11 857 -1 562

-27   
DPFO 13 000 1 365 7 556 58,1 7 583 -351   
vybíraná srážkou 99,6%

14 034 1 411 7 836 55,8 8 187 95,7%
-1 034 -280

7 289   
DPPO 147 000 27 283 93 039 63,3 85 750 5 654   

108,5%
145 025 28 327 90 252 62,2 84 598 106,7%

1 975 2 787
5 583   

DPH 279 000 25 534 168 333 60,3 162 750 -9 531   
103,4%

265 797 20 163 145 517 54,7 155 048 93,9%
13 203 22 816

6 632   
DNV 27 000 613 22 382 82,9 15 750 4 756   

142,1%
27 785 736 20 964 75,5 16 208 129,3%

-785 1 418
Vybrané 22 299   
daně 614 000 69 108 380 466 62,0 358 167 -7 934   
celkem 106,2%

607 792 65 779 346 611 57,0 354 545 97,8%
6 208 33 855

Vysvětlivky:
SR      schválený  rozpočet
SK      skutečnost
DPFO      daň z příjmů fyzických osob 
DPPO      daň z příjmů právnických osob
DPH      daň z přidané hodnoty
DNV      daň z nemovitých věcí

PLNĚNÍ VYBRANÝCH DANÍ   k  31.07.2017  
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Tabulka č. 2c)

(v tis. Kč)
Skutečnost 

2012
Skutečnost 

2013
Skutečnost 

2014
Skutečnost 

2015
Skutečnost 

2016 SR 2017 Skutečnost k 
30.06.2017

% plnění ke 
SR

Místní popl. za VHP a VLT 603 713 5 x x x x x
Daň z hazardních her x x x x x 15 000 9 612 64,1%
Odvod části výtěžku z 
provozování loterií 1 705 0 x x x x x
Odvod z loterií a podobných 
her kromě z VHP 1 514 2 340 1 925 2 168 2 721 500 926 185,2%
Odvod z loterií - dílčí odvod z 
VHP 19 108 17 163 18 844 17 247 20 892 3 500 6 273 179,2%  
Správní poplatek 2 716 230 283 280 157 x 0 x

Celkem 25 646 20 446 21 057 19 695 23 770 19 000 16 811 88,5%

 

 

Přehled celkových příjmů z hazardu
v letech 2012 - 2017
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Správní poplatek

49



Tabulka č. 3

(v tis. Kč)
Upravený % plnění

Zodp. rozpočet k upravenému

odbor k 30.6.2017 rozpočtu

Třída 3 - kapitálové příjmy 1 244 2 000 2 000 4 447 222,4
1 244 2 000 2 000 4 447 222,4

3639 3111 OMH prodej pozemků a ostatní 1 244 2 000 2 000 4 112 205,6
3612 3112 OMH prodej ostatních nemovitostí 0 x x 335 x

Třída 4 - investiční dotace 41 252 x x x x

4213 OE 2 x x x x
v tom:

MŠ Děčín III, Rakovnická ul. 306/17 - zateplení obvod. pláště a 

výměna výplní otvorů 2 x x x x
4216 OE 20 703 x x x x

v tom: Elektronizace služeb statutárního města Děčín 5 303 x x x x
4. část Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město 13 973 x x x xMŠ Děčín III, Rakovnická ul. 306/17 - zateplení obvod. pláště a 
výměna výplní otvorů 39 x x x x
DDM Děčín IV, Teplická 344 - bezbariérové úpravy 1 388 x x x x

4223 OE 20 547 x x x x
v tom: Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I 7 561 x x x x

Revitalizace prostoru Domova pro seniory Děčín II, Kamenická 
755/195 6 001 x x x x

Revitalizace zázemí zámeckého areálu 6 985 x x x x
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 42 496 2 000 2 000 4 447 222,4

Investiční přijaté transfery ze státních fondů

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Investiční přijaté transfery od regionálních rad

Kapitálový rozpočet - příjmy

Par. Pol.
Schválený 

rozpočet na rok 

2017

31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy

Skutečnost k 

30.6.2017

Skutečnost k 

30.6.2016
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Tabulka č. 4

v tis. Kč
Zodpovědný Upravený % plnění

Par. odbor rozpočet k upravenému

k 30.6.2017 rozpočtu

10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství OŽP 1 311 1 620 1 878 1 055 56,2

1014 412 1 100 1 274 450 35,3

1037 10 20 104 105 101,0
1039 889 500 500 500 100,0

21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby 917 2 900 2 915 999 34,3
2141 OSČ 0 15 15 100,0
2143 OPO 917 2 900 2 900 984 33,9

propagační činnost, rozvojové záměry aj. 680 1 500 1 500 719 47,9
infocentrum 137 1 000 1 000 265 26,5
osobní lodní doprava 100 400 400 0 0,0

22 - doprava 48 218 107 470 134 408 53 885 40,1
2212 21 252 47 000 71 456 22 467 31,4

OKD 6 151 22 000 25 660 7 131 27,8
OR 2 385 19 897 1 139 5,7

OKD 12 716 25 000 25 000 13 798 55,2
Velkoplošná oprava MK Dělnická, VO a nasvícený přechod OR x 399 399 100,0

OR x x 500 0 0,0

2219 MP 91 300 300 53 17,7
91 300 300 53 17,7

2221 OKD 25 973 55 850 600 366 61,0
23 300 55 250 0 0 x

2 673 x x x x
oprava a údržba přístřešků MAD 0 600 600 366 61,0

2229 776 3 530 3 530 457 12,9
OKD 0 50 50 0 0,0
OKD 390 2 500 2 500 202 8,1
OSČ 20 50 50 21 42,0
OKD 251 630 630 119 18,9
OKD 115 300 300 115 38,3

2232 OKD 126 790 790 410 51,9
9 510 510 241 47,3

117 280 280 169 60,4
2292 dopravní obslužnost x x 57 732 30 132 52,2

x x 56 514 28 914 51,2
x x 1 218 1 218 100,0

23 - vodní hospodářství 759 2 130 3 644 1 811 49,7
2310 OKD 0 30 30 0 0,0
2321 365 1 000 2 177 1 239 56,9

Skutečnost 

k 30.6.2016

Skutečnost k 

30.6.2017

opravy a údržba MK, mostků, propustků

Provozní rozpočet - výdaje

celospolečenské funkce lesů

provoz veřejné silniční dopravy

Schválený 

rozpočet na 

rok 2017

vnitřní obchod

ostatní záležitosti v silniční dopravě 
odtahy autovraků
dopravní značení aj.

pohotovostní služby

cestovní ruch

silnice
opravy a údržba MK, mostků, propustků

ostatní zál. pozemních komunikací 

dopravní světelná signalizace

Oprava chodníků podél silnice I. třídy č. I/13 v ul. Podmokelská, Pivovarská, 
Teplická - PD

zimní údržba komunikací, čištění města

provoz parkovacích automatů

kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících

přístavní můstky

znalecké posudky, nájemné aj.

provoz vnitrozemské plavby

Lesní úřad Děčín, p. o.

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

kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících

přívoz Dolní Žleb

pitná voda 
odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS

kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - doplatek r. 2015
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Zodpovědný Upravený % plnění

Par. odbor rozpočet k upravenému

k 30.6.2017 rozpočtu

Skutečnost 

k 30.6.2016

Skutečnost k 

30.6.2017

Schválený 

rozpočet na 

rok 2017

OKD 365 1 000 1 000 62 6,2
OR x x 524 524 100,0

Výměna dešťové kanalizace Maxičky  OR x x 653 653 100,0
2333 48 400 400 79 19,8

OKD 48 400 400 79 19,8
2341 346 700 1 037 493 47,5

nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení OKD 346 700 700 156 22,3
Odvedení dešťových vod p.p.č. 319, k.ú. Vilsnice OR x 337 337 100,0

31, 32 - vzdělávání a školské služby 35 641 78 863 89 679 47 199 52,6
OŠK, OR 132 12 510 3 770 161 4,3

OŠK 35 509 66 353 85 909 47 038 54,8
3111 6 109 11 035 12 364 6 062 49,0

OŠK 0 70 70 4 5,7
OŠK 6 109 10 965 11 094 6 058 54,6

1 811 3 300 3 300 1 650 50,0
1 325 2 500 2 544 1 296 50,9
1 058 1 990 2 366 1 376 58,2
1 915 3 175 2 884 1 736 60,2

MŠ Riegrova - oprava plotu OR x x 800 0 0,0
MŠ Tylova - oprava střechy OR x x 400 0 0,0

3113 27 879 64 588 71 875 39 501 55,0
OŠK 22 100 100 43 43,0

inkluze do škol OŠK x 12 140 0 0 x
OŠK 27 797 52 348 71 775 39 458 55,0

3 619 7 000 9 919 5 850 59,0
z toho projekt Inkluze do škol x x 1 146 575 50,2

2 002 3 800 4 953 2 467 49,8
z toho projekt Inkluze do škol x x 1 153 563 48,8

1 722 3 100 5 587 3 369 60,3
z toho projekt Inkluze do škol x x 1 237 538 43,5

2 948 5 894 8 052 4 395 54,6
z toho projekt Inkluze do škol x x 1 152 442 38,4

2 746 5 481 6 621 3 305 49,9
z toho projekt Inkluze do škol x x 1 140 564 49,5

2 048 3 433 5 350 3 585 67,0
z toho projekt Inkluze do škol x x 1 170 553 47,3

1 442 2 682 4 780 2 860 59,8
z toho projekt Inkluze do škol x x 1 171 574 49,0

2 548 4 476 5 654 2 724 48,2
z toho projekt Inkluze do škol x x 1 178 486 41,3

2 824 5 350 6 493 3 229 49,7
z toho projekt Inkluze do škol x x 1 143 549 48,0

3 166 5 900 7 303 3 802 52,1
z toho projekt Inkluze do škol x x 1 203 648 53,9

2 732 5 232 7 063 3 872 54,8
z toho projekt Inkluze do škol x x 1 144 569 49,7

Školní

Dr. Miroslava Tyrše

mateřské školy

Májová
Riegrova
Liliová
Klostermannova

Na Stráni

Míru 

Vojanova 

příspěvek MŠ:
provoz MŠ

provoz školských zařízení a jiné

úpravy vodních toků, oprava břehů

čištění odpadních vod - oprava dešťové kanalizace ul. U Kotelny

úpravy drobných vodních toků

Na Pěšině

Máchovo nám.

Kosmonautů

Komenského 

Kamenická

Březová

příspěvek ZŠ:

provoz ZŠ
základní školy

příspěvky PO

nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení

čištění odpadních vod
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Zodpovědný Upravený % plnění

Par. odbor rozpočet k upravenému

k 30.6.2017 rozpočtu

Skutečnost 

k 30.6.2016

Skutečnost k 

30.6.2017

Schválený 

rozpočet na 

rok 2017

oprava fasádní výplně - ZŠ Kamenická OR 60 x x x x
3119 ostatní záležitosti základního vzdělávání OR x 150 2 350 64 2,7

Inkluze do škol - školení, cestovné aj. x 150 2 350 64 2,7
3141 OŠK 1 603 3 040 3 040 1 522 50,1

1 603 3 040 3 040 1 522 50,1
656 1 200 1 200 600 50,0
947 1 840 1 840 922 50,1

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

3299 ostatní záležitosti vzdělávání OŠK 50 50 0 0 x
50 50 0 0 x

33 - kultura, církve a sdělovací prostředky 23 060 44 379 52 872 24 382 46,1
3311 divadelní činnost OŠK 4 771 9 865 10 258 5 028 49,0

4 771 9 865 10 258 5 028 49,0
3314 činnosti knihovnické OŠK 8 923 15 934 17 674 9 543 54,0

8 923 15 934 17 674 9 543 54,0
z toho: dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí 1 520 x 1 520 1 520 100,0

3319 ostatní záležitosti kultury OŠK 2 831 4 470 3 800 2 781 73,2
2 767 4 340 3 670 2 704 73,7

kulturní akce (městské slavnosti, MHF, letní kino aj.) 1 448 2 940 2 270 1 304 57,4
dotace subjektům v obl. kultury 1 319 1 400 1 400 1 400 100,0

39 80 80 38 47,5
25 50 50 39 78,0

3321 činnosti památkových ústavů, hradů a zámků 6 373 13 010 18 573 6 809 36,7
OŠK 6 373 13 010 13 573 6 809 50,2

800 1 440 1 473 700 47,5
Zámek Děčín - oprava střechy na hlavní budově OMH x x 5 000 0 0,0

3322 162 1 100 2 259 100 4,4
OŠK 14 600 748 65 8,7
OMH 148 500 71 35 49,3

Oprava vyhlídkového pavilonu Elbwarte - Labská stráž OR x x 1 440 0 0,0
3326 pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., národ. a histor. podvědomí OR x x 308 121 39,3

Dokončení obnovy Kaple Panny Marie Pomocné v Děčíně x x 308 121 39,3
34 - tělovýchova a zájmová činnost 25 654 42 530 48 082 25 883 53,8
3412 15 615 27 560 33 112 15 366 46,4

OŠK 8 008 13 760 15 096 7 804 51,7
OŠK 3 600 6 700 6 700 3 600 53,7
OŠK 100 100 100 100 100,0
OMH 366 600 600 300 50,0
OŠK 1 900 1 900 1 900 1 900 100,0
OMH 1 641 4 500 8 500 1 662 19,6
OMH x x 216 0 0,0

3419 ostatní tělovýchovná činnost OŠK 7 424 8 130 8 130 7 383 90,8
z toho: 2 549 4 000 4 000 2 733 68,3

4 875 4 130 4 130 4 650 112,6
projekty, průběžná podpora
preferované sporty

Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz
Sportovní hala ul. Práce - dotace, mandátní odměna aj.

opravy sport. zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj.
Zimní stadion PD na opravu střechy

rezervační systém

sportovní zařízení v majetku obce

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

 obnova kulturních památek
 obnova kulturních památek

školní stravování

Fotbalový stadion ul. Práce a Sportovní areál Máchovka - dotace na provoz

kronika

ostatní kulturní činnost

Městská knihovna Děčín, p. o.

Městské divadlo Děčín, p. o.

pedagogické centrum

pedagogické centrum

Sládkova 

příspěvek ŠJ:

zachování a obnova kulturních památek

Jungmannova

Děčínská sportovní, p. o.
Zimní stadion - dotace na provoz
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Zodpovědný Upravený % plnění

Par. odbor rozpočet k upravenému

k 30.6.2017 rozpočtu

Skutečnost 

k 30.6.2016

Skutečnost k 

30.6.2017

Schválený 

rozpočet na 

rok 2017

3421 2 615 6 680 6 680 3 134 46,9
OŠK 2 615 4 680 4 680 2 459 52,5

dětské koutky, pískoviště aj. OKD x 2 000 2 000 675 33,8
3429 TAJ - PAP 0 160 160 0 0,0

35 - zdravotnictví OSV 769 1 018 2 956 789 26,7
3512 275 518 518 234 45,2
3513 494 500 2 368 535 22,6
3522 ostatní nemocnice x x 70 20 28,6

36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj 16 743 52 012 61 347 15 562 25,4
3612 0 50 50 0 0,0

vratky přeplatků KC, cen za VB aj. OMH 0 50 50 0 0,0
3631 OKD 5 869 16 000 15 894 5 835 36,7

3 794 8 000 8 000 3 669 45,9
2 075 8 000 7 894 2 166 27,4

3632 pohřebnictví 1 624 5 300 5 300 1 171 22,1
OMH 107 300 300 75 25,0

provoz hřbitovů OMH 1 517 1 860 1 860 398 21,4
OKD x 3 140 3 140 698 22,2

3635 239 8 700 8 638 591 6,8
OSÚ 0 3 500 3 500 0 0,0
OR 239 5 200 5 138 591 11,5

v tom: Bytová koncepce statutárního města Děčín x 200 200 0 0,0
3639 9 011 21 962 31 465 7 965 25,3

OKD 25 120 120 41 34,2
OKD 50 150 101 49 48,5
OMH 90 200 200 102 51,0

daň z nabytí nemovitých věcí, daň z nemovitých věcí aj. OMH 77 150 150 11 7,3
projektové dokumentace, rozpočty, studie aj. OMH x 500 1 454 167 11,5
opravy majetku ve výpůjčce PO OMH x 10 000 9 384 33 0,4

OMH 1 453 3 333 6 336 1 042 16,4
provoz WC OPO 155 610 610 201 33,0
funkce energetika OPO x 167 167 83 49,7

PRIM 7 161 6 682 9 016 5 886 65,3
905 2 000 2 000 966 48,3

ITI - Postupné zaměstnávání ve středisku městských služeb x 30 30 0 0,0
4 680 3 375 5 115 3 690 72,1

ITI - Postupné zaměstnávání ve středisku městských služeb x 95 95 0 0,0
1 576 1 150 1 744 1 230 70,5

ITI - Postupné zaměstnávání ve středisku městských služeb x 32 32 0 0,0
OSÚ 0 50 50 4 8,0

Demolice objektu č.p. 630 v k.ú. Podmokly, Teplická ul. OR x 2 517 89 3,5
Odvlhčení obj. restaurace Pastýřská stěna OR x 47 0 0,0
Oprava a výměna oken restaurace Pastýřská stěna OR x 1 313 257 19,6

37 - ochrana životního prostředí 36 992 89 320 89 168 37 607 42,2
3719 OŽP 0 x 136 0 0,0
3721 OKD 546 1 650 1 650 517 31,3

odvody  SP a ZP

znalecké posudky, studie

Zapojení poplatků za znečišťování ŽP

provoz

platy

Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.

pořízení a změny ÚP a ÚAP

komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

provoz tržnice vč. nájemného
geoplány, výpisy, znalecké posudky

úhrady za el. energii
opravy veřejného osvětlení včetně PD

údržba zeleně na hřbitovech
územní plánování

využití volného času dětí a mládeže

ostatní zájmová činnost a rekreace

lékařská služba první pomoci

bytové hospodářství

veřejné osvětlení

pohřby bez pozůstalých 

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

ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)

stomatologická péče

ekologické WC

sběr a svoz nebezpečných odpadů

Středisko městských služeb Děčín
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Zodpovědný Upravený % plnění

Par. odbor rozpočet k upravenému

k 30.6.2017 rozpočtu

Skutečnost 

k 30.6.2016

Skutečnost k 

30.6.2017

Schválený 

rozpočet na 

rok 2017

3722 OKD 8 742 22 800 22 010 12 889 58,6
3723 OKD 2 616 8 500 8 500 2 907 34,2
3725 OKD 9 488 16 800 16 800 7 510 44,7
3729 OKD 430 1 500 1 500 786 52,4

199 300 300 144 48,0
231 1 200 1 200 642 53,5

3733 monitoring půdy a podzemní vody OŽP 0 20 20 1 5,0
3741 OŽP 7 670 13 000 13 000 7 400 56,9

7 670 13 000 13 000 7 400 56,9
3742 53 1 800 2 302 365 15,9

monitoring skal OŽP 0 1 600 1 600 0 0,0
           údržba skalúdržba skal OMH 53 200 199 60 30,2

Odstranění havarijního masívu na pozemcích p.č. 564 a 565, k.ú. Podmokly OR x x 306 305 99,7
Děčín - skalní svah u Via Ferraty OR x x 197 0 0,0

3745 OKD 7 447 23 000 23 000 5 232 22,7
6 492 22 000 22 000 4 806 21,8

z toho: projekt Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech x 250 250 0 0,0
955 1 000 1 000 426 42,6

3749 OKD 0 250 250 0 0,0
TAJ - PAP 66 x x x 100,0

3900 66 x x x 100,0
OSV 26 645 29 728 49 947 28 604 57,3

4329 39 268 268 24 9,0
4339 682 300 7 009 507 7,2

458 300 300 300 100,0
výkon pěstounské péče 224 6 709 207 3,1

4345 23 432 26 000 39 448 25 193 63,9
23 432 26 000 36 324 25 193 69,4

OSV - zapojení darů na sociální účely 0 x 3 124 0 0,0
4349 3 100 100 8 8,0

3 100 100 8 8,0
4359 2 489 3 050 3 112 2 872 92,3

2 481 3 000 3 000 2 847 94,9
8 50 112 25 22,3

4399 0 10 10 0 0,0
nákup tiskopisů na recepty na omamné látky 0 10 10 0 0,0

52 - civilní připravenost na krizové stavy PRIM - KŘ 53 170 300 56 18,7
5212 45 80 100 15 15,0
5272 0 30 70 15 21,4
5273 7 30 50 25 50,0
5279 1 30 80 1 1,3

53 - bezpečnost a veřejný pořádek MP 16 218 38 501 38 501 16 376 42,5
5311 16 218 38 501 38 501 16 376 42,5

1 052 3 500 3 500 949 27,1
11 317 26 120 26 120 11 520 44,1

Zoologická zahrada Děčín, p. o.
chráněné části přírody

komunitní plánování

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

provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.)

ochrana druhů a stanovišť

sběr a svoz komunálních odpadů

ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

provoz
bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie 

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

údržba zeleně

údržba veřejných prostranství aj.

39 - ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
Meziobecní spolupráce v ČR - vratka

péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti
pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj.
příspěvek neziskovým organizacím, dotace na podporu rodiny       

ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny

43 - sociální služby 
sociální péče a pomoc dětem a mládeži

jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob

ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
miniškolka                                                                                        

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

platy
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Par. odbor rozpočet k upravenému

k 30.6.2017 rozpočtu

Skutečnost 

k 30.6.2016

Skutečnost k 

30.6.2017

Schválený 

rozpočet na 
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3 849 8 881 8 881 3 907 44,0
55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém 1 525 4 715 5 255 1 767 33,6
5512 1 525 4 715 5 255 1 767 33,6

požární ochrana - zaj. fin. krytí vybr. výdajů na JSDH PRIM-JSDH 1 525 3 715 3 715 1 134 30,5
763 1 927 1 927 473 24,5
662 1 495 1 495 586 39,2

99 243 243 74 30,5
1 50 50 1 2,0

požární ochrana OMH 0 1 000 1 000 93 9,3
Zateplení a oprava fasády obj.Spojenců 159, Děčín XXXII - II. etapa OR x x 540 540 100,0

61 - státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 80 461 175 743 183 496 87 161 47,5
6112 TAJ - PAP 2 415 5 290 5 290 2 544 48,1

29 90 90 26 28,9
1 920 4 080 4 080 2 026 49,7

466 1 120 1 120 492 43,9
6171 78 046 170 453 178 206 84 617 47,5

provoz správy OPO, OR 18 155 43 171 44 081 19 534 44,3
x

OPO 18 155 42 000 41 825 19 103 45,7
  provoz (projekty): OPO x 1 171 1 906 93 4,9

projekt Inkluze do škol x 912 1 423 49 3,4
ITI - Postupné zaměstnávání ve středisku městských služeb x 8 8 0 0,0
ITI - Asistent prevence kriminality x 1 1 0 0,0
Místní akční plán x 250 474 44 9,3

TAJ - PAP 927 2 180 2 190 1 076 49,1
z toho:
  školení, cestovné aj. (ostatní) 927 2 180 2 190 1 076 49,1

 TAJ - PAP 42 295 90 091 94 684 46 203 48,8

TAJ - PAP 42 295 88 820 92 401 45 421 49,2
x 1 271 2 283 782 34,3

projekt Inkluze do škol x 1 063 1 880 686 36,5
ITI - Postupné zaměstnávání ve středisku městských služeb x 6 6 0 0,0
ITI - Asistent prevence kriminality x 2 2 0 0,0
Místní akční plán x 200 395 96 24,3

TAJ - PAP 14 240 29 614 31 149 15 397 49,4
z toho:

14 240 29 210 30 382 15 273 50,3
x 404 767 124 16,2

projekt Inkluze do škol x 335 663 92 13,9
ITI - Postupné zaměstnávání ve středisku městských služeb x 2 2 0 0,0
ITI - Asistent prevence kriminality x 1 1 0 0,0
Místní akční plán x 66 101 32 31,7

TAJ - PAP 2 159 5 087 5 792 2 108 36,4

OR x 96,6338350x

odměny

sociální fond

  odvody SP a ZP (projekty):
  odvody SP a ZP (ostatní)

odvody SP a ZP

provoz
zastupitelstva obcí

školení, cestovné

požární ochrana - dobrovolná část

činnost místní správy

provoz
platy
odvody SP a ZP

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

školení, cestovné aj.

  provoz (ostatní)
z toho:

odvody SP a ZP

odvody SP a ZP

Děčín-Podmokly
Výměna oken v budově Magistrátu města Děčín, ul. Na Valech 156, 
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PRIM 270 310 310 299 96,5
63 - finanční operace 5 994 1 500 1 538 6 069 394,6
6330 OSV x x 38 37 97,4
6399 OE 5 994 1 500 1 500 6 032 402,1

1 169 1 500 1 500 275 18,3
daň z příjmů právnických osob za město 4 825 x x 5 757 x

64 - ostatní činnosti 953 640 2 214 1 874 84,6
6402 finanční vypořádání se SR OE 275 962 962 100,0
6409 678 640 1 252 912 72,8

MP 646 340 952 846 88,9
provoz 7 300 163 0 0,0
ITI - Asistent prevence kriminality x 7 7 0 0,0
platy 477 x 562 632 112,5
ITI - Asistent prevence kriminality x 25 25 0 0,0
odvody SP a ZP 162 x 187 214 114,4
ITI - Asistent prevence kriminality x 8 8 0 0,0

ostatní OE 32 300 300 66 22,0
321 979 673 239 768 200 351 079 45,7PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM

platba DPH
ostatní finanční operace

příspěvky sdružením

ostatní činnosti jinde nezařazené
prevence kriminality

převody vlastním fondům
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Tabulka č. 5

 
(v tis. Kč)

Zodp. Upravený % plnění

Par. Název akce odbor rozpočet k upravenému

k 30.6.2017 rozpočtu

Strojní investice 8 720 11 300 3 089 27,3
22 - doprava MP 400 400 0 0,0

2219 Obměna dvou kusů stávajících parkovacích automatů  (PA) 400 400 0 0,0
31, 32 - vzdělávání a školské služby OŠK 880 880 880 100,0

3113 ZŠ Na Pěšině - zahradní prvky MŠ Na Pěšině 150 150 150 100,0
3113 ZŠ Míru - výměna  zás. výtahu v kuchyni 730 730 730 100,0

33 - kultura OŠK 1 395 440 31,5
3311 Městské divadlo Děčín, p. o. - panoramatické polarizační plátno 955 0 0,0
3321 Zámek Děčín, p. o. - nákup vybavení zámecké restaurace 440 440 100,0

34 - tělovýchova a zájmová činnost OŠK 1 950 1 950 450 23,1
3412 Děčínská sportovní - výměna posledního stávajícího tepelného čerpadla do haly 450 450 450 100,0

3412 Děčínská sportovní - výměna motorových jednotek s frekvenčními měniči - některé trvale v
provozu od roku 2002 1 500 1 500 0 0,0

36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj OKD 49 49 100,0
3639 Prodejní stánek pro městské tržiště 49 49 100,0

37 - ochrana životního prostředí OKD 790 790 100,0
3722 Podzemní kontejnery 790 790 100,0

55 - požární ochrana JSDH 3 290 2 600 0 0,0
5512 Nákup CAS pro JSDH Děčín XXXII-Boletice 690 0 0 x
5512 Rekonstrukce CAS 32 Tatra 815 2 600 2 600 0 0,0

61 - státní správa a územní samospráva OPO 2 200 3 236 480 14,8
6171 Obnova vozového parku 1 200 1 200 0 0,0
6171 Metropolitní síť 1 000 1 000 239 23,9
6171 Elektronická úřední deska 197 196 99,5
6171 Výpočetní technika 839 45 5,4

Stavební investice 104 218 139 713 9 523 6,8
1. akce financované z úvěru - zahajované 59 500 0 0,0

22 - doprava 12 000 0 0,0
2212 Rekonstrukce mostu u Promptusu OR 12 000 0 0,0

23 - vodní hospodářství 5 000 0 0,0
2321 Kanalizace Horní Oldřichov - 1. etapa OR 5 000 0 0,0

31, 32 - vzdělávání a školské služby 10 500 0 0,0
3111 Snížení energetické náročnosti MŠ Na Pěšině OR 10 500 0 0,0

36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj 32 000 0 0,0
3699 Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.) OR 32 000 0 0,0

2. akce ostatní 104 218 80 213 9 523 11,9

Kapitálový rozpočet - výdaje

Schválený 

rozpočet na 

rok 2017

Skutečnost k 

30.6.2017
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Zodp. Upravený % plnění

Par. Název akce odbor rozpočet k upravenému

k 30.6.2017 rozpočtu

Schválený 

rozpočet na 

rok 2017

Skutečnost k 

30.6.2017

a) rozestavěné akce 16 236 18 936 5 621 29,7
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj OR 16 236 18 936 5 621 29,7

3699 Revitalizace panelového sídliště Březiny - II. etapa 16 236 18 936 5 621 29,7
b) zahajované akce 87 982 61 277 3 902

22 - doprava 33 910 19 256 261 1,4
2212 Rekonstrukce mostu u Promptusu OR 27 000 0 0 x
2212 Prodloužení komunikace ul. Ovocná OR 1 300 1 300 0 0,0
2212 Rekonstrukce mostu DC-004L ul. Oldřichovská OKD 5 610 0 0 x
2212 Rekonstrukce mostu DC-004L ul. Oldřichovská OR 5 610 0 0,0
2212 Lesní cesta Chmelník OR 5 790 0 0,0
2212 Úprava přechodu pro chodce na sil. I/13 ul. Teplická, DC Bynov OR 35 35 100,0
2212 Rekonstrukce MK Čertova Voda (lesní cesta) OR 400 0 0,0
2212 Rekonstrukce mostu ul. Na Hrázi DC-046L OR 400 0 0,0
2212 Rekonstrukce MK Na Hrázi vč. VO OR 200 0 0,0
2212 Rekonstrukce komunikace Zelená x Pod Chlumem OR 1 625 0 0,0
2212 PD Galerie Na Výšinách OR 1 000 0 0,0
2212 Přechod Kamenická x Dvořákova OR 1 000 0 0,0
2212 Chodník Dvořákova OR 500 0 0,0
2212 PD – revitalizace Komenského náměstí OR 300 0 0,0
2212 PD – lávka přes trať Přípeř, ul. Pod Svahem OR 200 0 0,0
2212 PD – rekonstrukce panelky ul. Liberecká OR 150 0 0,0
2212 Rekonstrukce křižovatky Dělnická x Želenická OR 0 0 x
2212 PD Rekonstrukce mostu ul. Revírní DC-021L OR 300 0 0,0
2221 Autobusová zastávka na p.p.č. 3 k.ú. Krásný Studenec OR 226 226 100,0
2221 Zastávkový přístřešek MAD Lesná u Děčína OR 110 0 0,0
2221 Zastávkový přístřešek MAD Folknáře OR 110 0 0,0

23 - vodní hospodářství 10 000 1 687 0 0,0
2321 Kanalizace Horní Oldřichov - 1. etapa OR 10 000 0 0 x
2333 Obnova kaskády vodních nádrží Chmelník - PD OMH 187 0 x

2333 PD - protipovodňové opatření koryta bezejmenného vodního toku Děčín XXXII-Boletice n. 
L. u výchovného ústavu OR 1 500 0 0,0

31, 32 - vzdělávání a školské služby 9 582 6 428 231 3,6
3111 Snížení energetické náročnosti MŠ Na Pěšině OMH 9 582 12 12 100,0
3111 Snížení energetické náročnosti MŠ Na Pěšině OR 0 0 x
3111 MŠ Májová 372, Děčín XXXII, výstavba vstupní nájezdové rampy OR 220 219 99,5
3111 MŠ Klostermannova - změna zdroje vytápění OMH 0 0 x
3111 MŠ Klostermannova - změna zdroje vytápění OR 900 0 0,0
3113 ZŠ Kosmonautů přístavba skladu nářadí OR 20 0 0,0
3113 ZŠ Kamenická - zateplení objektu přístavby školy OMH 0 0 x
3113 ZŠ Kamenická - zateplení objektu přístavby školy OR 1 600 0 0,0
3113 ZŠ Míru - rekonstrukce střechy - stará budova OMH 1 000 0 0,0
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Zodp. Upravený % plnění

Par. Název akce odbor rozpočet k upravenému

k 30.6.2017 rozpočtu

Schválený 

rozpočet na 

rok 2017

Skutečnost k 

30.6.2017

3113 ZŠ Komenského nám. - stavební úpravy a modernizace technologického vybavení objektu 
ŠD Sládkova OMH 1 500 0 0,0

3113 ŠD Klostermannova - kompletní výměna elektrorozvodů a elektroinstalace OMH 0 0 x
3113 ŠD Klostermannova - kompletní výměna elektrorozvodů a elektroinstalace OR 1 000 0 0,0
3141 Zateplení ŠJ Sládkova - PD OMH 176 0 0,0

33 - kultura OMH 2 621 121 4,6
3314 Knihovna Děčín - přesun pobočky (Raisova ul.) do obj. Tržní 1932 2 500 0 0,0
3322 Zvonová stolice v areálu děčínského zámku 121 121 100,0

34 - tělovýchova a zájmová činnost OR 15 076 1 646 10,9
3412 Rekonstrukce osvětlovací soustavy - zimní stadion Děčín 1 611 1 610 99,9
3412 ZŠ Na Pěšině multifunkční hřiště - PD + realizace 5 824 0 0,0
3412 Hala Maroldova - výměna osvětlení 1 200 0 0,0
3412 Plavecký areál Děčín-výměna stávajících tobogánů 5 888 0 0,0
3412 Multifunkční hřiště u zimního stadionu - PD 134 36 26,9
3421 Sportovní plocha a odvodnění na p.p.č. 82/4 k.ú. Podmokly, ul. Zahradní 419 0 0,0

36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj 33 500 2 699 743 27,5
3631 Rozšíření sítě VO - ul. Souběžná, Děčín XIX OR 106 106 100,0
3631 Rozšíření sítě VO - Liberecká , DC II (podél garáží) OR 726 637 87,7
3631 Úprava rozvodů sítě VO - Křešice, ul. Klicperova OR 1 570 0 0,0
3631 Rozšíření VO - ul. Hálkova, DC I OR 200 0 0,0
3631 PD - úprava rozvodů VO, ul. Na Stráni, U Kaple, Dc VI OR 42 0 0,0
3631 PD - úprava rozvodů VO, ul. Oldřichovská, Dc XXI- H. Oldřichov OR 55 0 0,0
3639 Demolice objektu č.p. 630 v k.ú. Podmokly, Teplická ul. OMH 1 500 0 0 x
3699 Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.) OR 32 000 0 0 x

37 - ochrana životního prostředí 5 412 93 1,7
3741 ZOO Děčín Stará farma - PD OR 104 93 89,4
3741 ZOO - zasíťování expozice opic - realizace OR 1 100 0 0,0
3742 Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě Chlum PD + realizace OR 3 708 0 0,0
3742 Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě Černé Kladno OR 500 0 0,0

43 - sociální služby 55 54 98,2
4357 Domov se zvláštním režimem - Křešice OR 55 54 98,2

55 - požární ochrana 990 6 618 0 0,0
5512 Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. č. p. 1916/2a OMH 990 0 0 x
5512 Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. č. p. 1916/2a OR 6 618 0 0,0

61 - státní správa a územní samospráva 1 425 753 52,8
6171 Úprava vstupu a schodiště do budovy MP, ul. Na Valech 156, Děčín IV OR 364 0 0,0
6171 Sanace části obvodového zdiva budovy B1 OR 1 016 753 74,1
6171 Dřevěný přístřešek na Tolštejně OPO 45 0 0,0

Úroky z dlouhodobého úvěru aj. 2 938 51 314 1 067 2,1
64 - ostatní činnosti OE 2 938 51 314 1 067 2,1

6409 Úroky z dlouhodobého úvěru na realizaci IPRM 2 000 2 185 1 067 48,8
6409 Rezerva 938 49 129 0 0,0
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Zodp. Upravený % plnění

Par. Název akce odbor rozpočet k upravenému

k 30.6.2017 rozpočtu

Schválený 

rozpočet na 

rok 2017

Skutečnost k 

30.6.2017

Výkupy nemovitostí 328 2 808 204 7,3
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj OMH 328 2 808 204 7,3

3639 Výkupy nemovitých věcí 328 2 808 204 7,3
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 116 204 205 135 13 883 6,8
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Tabulka č. 6

                (v tis. Kč)
Upravený % plnění
rozpočet k upravenému

k 30.6.2017 rozpočtu

Třída 8 - financování 47 376 201 377 -70 082 -34,8

8115 změna stavu krátkodobých prostředků 70 000 215 403 4 431 2,1
8117 aktivní krátkodobé operace - podílové listy x x 4 x
8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky x 59 500 0 0,0
8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - splátka úvěru ČS,a.s. -22 624 -73 526 -73 526 100,0
8901 operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů x x -991 x

FINANCOVÁNÍ CELKEM 47 376 201 377 -70 082 -34,8

Financování

Schválený 

rozpočet na rok 

2017

Skutečnost k 

30.6.2017
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                      k 30.06. 2017
v tis. Kč

řádnými mimořádnými splaceno 
splátkami splátkami celkem

2009 2 259 0 0 0 767 6 773

2010 227 650 5 000 15 700 20 700 3 266 1 981 5 247

2011 334 454 15 000 238 887 253 887 1 413 9 055 10 468

2012 121 215 25 000 57 773 82 773 689 12 557 13 246

2013 23 626 20 000 178 110 198 110 493 8 612 9 105

2014 49 312 20 000 27 241 47 241 389 4 206 4 595

2015 22 518 20 000 64 716 84 716 247 3 605 3 852

2016 0 16 968 3 113 20 081 0 2 125 2 125

1. pol. 2017 0 16 968 56 558 73 526 0 1 067 1 067

Celkem 781 034 138 936 642 098 781 034 7 264 43 214 50 478

Zůstatek jistiny (čerpání - splátky) k 30.06. 2017 0

                         Tabulka č. 7

        Výdaje spojené s čerpáním a splácením dlouhodobého úvěru 

Splácení
Rok Čerpání Závazková                 

odměna Úroky Odměny a úroky 
celkem
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Tabulka č. 8 

 
  

Hospodaření správy bytového fondu za 1. pololetí r. 2017 
 
 
                                                                        Plán                  Skutečnost                % 
Položka                                                         r. 2017                k 30.6.2017            plnění         
                                                                                                                                          
603 - Výnosy z pronájmu                          11 000 000            5 539 338,89            50,36 
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení    1 500 000            7 929 676,19           528,65 
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek                   0                 16 870,70                    0 
649 - Ostatní výnosy z činnosti                     200 000                444 663,84           222,33 
662 – Úroky                                                       5 000                    1 006,85            20,14 
669 – Ostatní finanční výnosy                                  0                      -139,66                   0 
Zapojení fin. prostředků z min. období       6 500 000                                0                   0    
 
Výnosy celkem                                        19 205 000          13 931 416,47            72,54 
 
501 - Spotřeba materiálu                                700 000              659 377,61             94,20 
502 - Spotřeba energie                                   300 000              274 314,61             91,44 
511 - Opravy a udržování            ZU         14 848 000            1 295 168,33              8,72 
518 - Ostatní služby                                    1 100 000               612 263,47             55,66 
521 - Mzdové náklady                 ZU           1 600 000               930 313,70             58,14 
524 - Zákonné sociální pojištění                    600 000               313 548,90             52,26 
531 – Daň silniční                                                      0                   1 080,00                    0 
538 - Jiné daně a poplatky                               50 000                 82 921,00           165,84 
549 - Ostatní náklady z činnosti                         1 000                               0                    0 
556 – Tvorba a zúčtování opravných položek           0               690 591,68                    0 
557 - Náklady z vyřazených pohledávek                   0               465 905,08                    0 
558 - Náklady z drobného dlouhodobého          5 000                  72 139,90       1 442,80                       
         majetku             
569 - Ostatní finanční náklady                            1 000                         -2,26              -0,23 
595 – Dodatečné odvody, daně z příjmů                   0               343 418,00                    0 
 
Náklady celkem                                        19 205 000            5 741 040,02             29,89 
                                                                              
              
Hospodářský výsledek                                           0              8 190 376,79                   0 
                           
ZU = závazný ukazatel                 
   
 
Zůstatek peněžních prostředků  
u peněžních ústavů k 30.6.2017                                           12 331 170,27                                                 

                                                
počet spravovaných bytových, nebytových                                           655 
jednotek a garáží k 30.6.2017        
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Komentář k rozhodujícím nákladovým a výnosovým položkám 
 
Tržby: 
 
603 - Výnosy z pronájmu 5 539 338,89 Kč – jedná se o předpis nájemného, které by měla 
správa bytového a nebytového fondu získat.  
 
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení činily 7 929 676,19 Kč – jedná se o poplatky 
z prodlení. Poplatek z prodlení byl vždy předepisován až s jeho úhradou, avšak na základě 
auditu pohledávek v r. 2016 je poplatek z prodlení nyní předepisován ve všech případech, 
kdy byla uhrazena jistina a lze tudíž vyčíslit jeho konečnou výši. Z tohoto důvodu došlo 
k velkému navýšení výnosů ze smluvních pokut a úroků z prodlení.  
 
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek činily 16 870,70 Kč.   
 
649 - Ostatní výnosy z činnosti činily 444 663,84 Kč a tvoří je: 

- soudní poplatky – 48 528,85 Kč 
- ostatní finanční výnosy – 314 053,99 Kč – jedná se o faktury vystavené správou 

bytového fondu, náklady řízení, promlčené přeplatky a drobné přeplatky 
- pojistné škody – 82 081,- Kč – jedná se o pojistné plnění za prasklé potrubí v neb. 

j. č. 301 v objektu čp. 1389/B ul. Myslbekova 10, Děčín I (78 581,- Kč) a náhradu 
škody na majetku za zničené vchodové dveře b.j.č. 22 v objektu čp. 143                       
ul. Vilsnická, Děčín VII (3 500,- Kč) 

 
662 - Úroky činily 1 006,85 Kč. 
 
669 - Ostatní finanční výnosy činily – 139,66 Kč – jedná se o haléřové vyrovnání. 
 
Náklady: 
 
501 - Spotřeba materiálu činila 659 377,61 Kč a tvoří ji:  

- spotřeba materiálu – 20 513,- Kč 
- zařizovací předměty – 638 864,61 Kč – jedná se o pořízení zařizovacích předmětů, 

které bylo nutné z důvodu havarijního stavu vyměnit. 
 

502 - Spotřeba energie činila 274 314,61 Kč a tvoří ji: 
- spotřeba el. energie – 2 745,46 Kč 
- spotřeba tepla a TUV – 205 564,20 Kč 
- spotřeba vody – 66 004,95 Kč 

 
- jedná se o přímé náklady z ročního vyúčtování za bytové a nebytové jednotky, které 

město vlastní v prodaných domech. 
 
511 - Náklady na opravy a udržování činily 1 295 168,33 Kč – jedná se o náklady na 
opravu bytové jednotky č. 7 v objektu čp. 242 ul. Mírové nám., Děčín IV (261 072,57 Kč) a 
běžné opravy a havárie.  
 
518 - Ostatní služby činily 612 263,47 Kč a tvoří je:  

- ostatní služby – 527 310,47 Kč – jedná se o služby, revize, příspěvky do fondu oprav 
Společenství vlastníků, kde město plní funkci vlastníka za neprodané byty 

- čištění kanalizace – 6 703,40 Kč 
- náklady na program – 40 184,- Kč 
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- deratizace a desinfekce –  420,- Kč 
- služby SIPO – 7 561,60 Kč 
- poštovné – 13 184,- Kč 
- služby peněžních ústavů – 16 900,- Kč 
-  

521 - Mzdové náklady činily 930 313,70 Kč a tvoří je: 
- mzdové náklady zaměstnanců v pracovním poměru – 783 979,70 Kč. Jedná se o 

přepočtený stav 4,51 osob.  
- mzdové náklady na dohody o pracovní činnosti – 145 200,- Kč – jedná se o 5 

uklízeček v domech s pečovatelskou službou a o 1 domovníka v objektu čp. 143                
ul. Vilsnická, Děčín VII. 

- náhrady mezd v době nemoci – 1 134,- Kč 
 

524 - Zákonné sociální pojištění činilo 313 548,90 Kč a tvoří je: 
- zdravotní pojištění – 82 978,20 Kč 
- sociální pojištění – 230 570,70 Kč 
 

531 – Daň silniční – 1 080,- Kč 
 
538 - Jiné daně a poplatky činily 82 921,- Kč a tvoří je náklady na soudní poplatky. 
 
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek činila 690 591,68 Kč – v souladu se 
zákonnou povinností odrážejí opravné položky rizika vyplývající z možných neuhrazených 
pohledávek. 
 
557 - Náklady z vyřazených pohledávek činily 465 905,08 Kč – jedná se o vyřazené, 
nedobytné pohledávky, resp. jejich odpis, který se promítá do nákladů hospodářské činnosti. 
 
558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku činily 72 139,90 Kč – jedná se o 
instalaci kamerového systému v objektu Tržní 1932, Děčín IV, o nákup úklidového vozíku do 
DPS Přímá 397, 398, Děčín XXXII, o nákup chladničky, mikrovlnných trub a varných konvic 
do společenských místností v domech s pečovatelskou službou.  
 
569 - Ostatní finanční náklady činily – 2,26 Kč – jedná se o haléřové vyrovnání.  
 
595 – Dodatečné odvody, daně z příjmů činily 343 418,- Kč – jedná se o daň z příjmů za 
r. 2016. 
   
Plán oprav většího rozsahu pro r. 2017 (RM dne 23.5.2017 usnesení č. RM 17 10 37 26): 
 

1. Výměna fasádních výplní Dvořákova 1330/22 a 1331/20, Děčín II – 5 940 tis. Kč vč. 
DPH (již vybrán zhotovitel, plán oprav – RM dne 7.6.2016 usnesení č. RM 16 11 37 
41). 

2. Oprava jehlanu v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV – 542 tis. Kč vč. DPH, cena dle 
zpracované PD.  

3. Oprava nákladního výtahu v objektu Jindřichova 337, Děčín IX – 140 tis. Kč vč. DPH. 
4. Generální oprava výtahu v objektu Kamenická 610/111, Děčín II – 800 tis. Kč vč. 

DPH. 
5. Generální oprava výtahu v objektu Přímá 398, Děčín XXXII – 800 tis. Kč vč. DPH. 
6. Oprava b.j. Mírové náměstí 242/4, Děčín IV – 262 tis. Kč vč. DPH (vybrán zhotovitel, 

plán oprav RM dne 7.6.2016 usnesení č. RM 16 11 37 41). 
7. Odstranění havarijního stavu izolace střešní krytiny v objektu Průchod 1411, Děčín I 

– cca 1 800 tis. Kč vč. DPH 
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8. Oprava střešní krytiny Dvořákova 1330/22, Děčín II – cca 1 500 tis. Kč vč. DPH 

      Celkem náklady pro rok 2017 – 11 784 tis. Kč vč. DPH.  

Na základě zveřejněné výzvy č. 177 – energetické úspory v bytových domech byl 
usnesením č. RM 17 05 37 17 ze dne 14.3.2017 schválen záměr oprav objektu             
Vilsnická 143/65, Děčín VII. Jedná se o opravu a zateplení střešní krytiny, opravu a 
zateplení fasády, výměnu fasádních vyplní, dveří, opravu zdroje vytápění a opravu 
kanalizace. Je zpracováno výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace. 
Předpokládaná cena projektové dokumentace je 400 tis. Kč. 

Ve druhém pololetí r. 2017 bude dokončena výměna fasádních výplní v objektech Dvořákova 
1330, 1331, Děčín II ve výši 5 940 tis. Kč vč. DPH. 

Opravy většího rozsahu budou plněny postupně dle finančních možností.  Je nutné ponechat 
na peněžních účtech finanční rezervu z důvodu ročního vyúčtování nájemného a služeb 
s nimi spojených. 
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Tabulka č. 9

 

       (v tis. Kč)
skutečnost skutečnost 2017/2016

k 30. 6. 2016 k 30. 6. 2017 %
 Dopravní podnik města Děčína, a.s.
    výnosy 81 112 97 402 120,08
    náklady 85 807 99 041 115,42
    hospodářský výsledek -4 695 -1 639 34,91
 Technické služby Děčín a.s.
    výnosy 64 971 68 461 105,37
    náklady 48 299 52 891 109,51
    hospodářský výsledek 16 672 15 570 93,39
 TERMO Děčín a.s.                            *
    výnosy 229 995 220 337 95,80
    náklady 172 712 155 560 90,07
    hospodářský výsledek 57 283 64 777 113,08
 Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.
    výnosy 40 535 43 606 107,58
    náklady 37 094 38 672 104,25
    hospodářský výsledek 3 441 4 934 x
 Městské divadlo Děčín, p.o.
    výnosy 12 439 13 283 106,79
    náklady 12 745 13 458 105,59
    hospodářský výsledek -306 -175 x
 Městská knihovna Děčín, p.o.
    výnosy 10 866 11 329 104,26
    náklady 10 045 10 107 100,62
    hospodářský výsledek 821 1 222 x
 Zámek Děčín, p.o.
    výnosy 8 868 9 483 106,94
    náklady 8 405 9 195 109,40
    hospodářský výsledek 463 288 x
 Děčínská sportovní, p.o.
    výnosy 15 387 17 071 110,94
    náklady 15 724 17 888 113,76
    hospodářský výsledek -337 -817 x
 Lesní úřad Děčín, p.o.
    výnosy 4 342 4 139 95,32
    náklady 2 926 2 881 98,46
    hospodářský výsledek 1 416 1 258 x

 * Výsledky hospodaření za hospodářský rok, tj. období od 1.10.2016 - 30.6.2017    

    t e x t

Výsledky hospodaření podniků a organizací
 založených a zřízených statutárním městem Děčín

k 30.6.2017
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skutečnost skutečnost 2017/2016
k 30. 6. 2016 k 30. 6. 2017 %

 ZOO Děčín, p.o.
    výnosy 10 420 10 354 99,37
    náklady 10 266 10 670 103,94
    hospodářský výsledek 154 -316 x
 ŠJ Jungmannova, p.o.
    výnosy 3 691 2 786 75,48
    náklady 3 514 2 799 79,65
    hospodářský výsledek 177 -13 x
 ŠJ Sládkova, p.o.
    výnosy 7 786 8 259 106,08
    náklady 6 903 7 309 105,88
    hospodářský výsledek 883 950 x
 MŠ Májová, p.o.
    výnosy 7 405 7 793 105,24
    náklady 6 516 7 055 108,27
    hospodářský výsledek 889 738 x
 MŠ Riegrova, p.o.
    výnosy 8 711 9 639 110,65
    náklady 7 831 8 942 114,19
    hospodářský výsledek 880 697 x
 MŠ Liliova, p.o.
    výnosy 6 324 6 664 297,50
    náklady 5 852 5 988 309,98
    hospodářský výsledek 472 676 x
 MŠ Klostermannova, p.o.
    výnosy 8 420 8 944 106,22
    náklady 7 601 7 809 102,74
    hospodářský výsledek 819 1 135 x
 ZŠ Školní, p.o.
    výnosy 21 593 25 148 116,46
    náklady 18 934 20 765 109,67
    hospodářský výsledek 2 659 4 383 x
 ZŠ Dr. M. Tyrše, p.o.
    výnosy 14 775 16 269 110,11
    náklady 14 309 14 669 102,52
    hospodářský výsledek 466 1 600 x
 ZŠ Na Stráni, p.o.
    výnosy 10 764 13 507 125,48
    náklady 10 512 12 590 119,77
    hospodářský výsledek 252 917 x
 ZŠ Na Pěšině, p.o.
    výnosy 16 768 18 814 112,20
    náklady 16 689 18 140 108,69
    hospodářský výsledek 79 674 x
 ZŠ Máchovo nám., p.o.
    výnosy 18 032 19 973 110,76
    náklady 16 948 18 187 107,31
    hospodářský výsledek 1 084 1 786 x
 ZŠ Kosmonautů, p.o.
    výnosy 9 197 11 124 120,95
    náklady 8 033 8 858 110,27
    hospodářský výsledek 1 164 2 266 x

    t e x t
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skutečnost skutečnost 2017/2016
k 30. 6. 2016 k 30. 6. 2017 %

 ZŠ Komenského, p.o.
    výnosy 12 901 16 096 124,77
    náklady 11 569 13 562 117,23
    hospodářský výsledek 1 332 2 534 x
 ZŠ Kamenická, p.o.
    výnosy 15 745 18 266 116,01
    náklady 14 802 16 343 110,41
    hospodářský výsledek 943 1 923 x
 ZŠ Březová, p.o.
    výnosy 15 881 18 602 117,13
    náklady 13 536 16 040 118,50
    hospodářský výsledek 2 345 2 562 x
 ZŠ Míru, p.o.
    výnosy 13 703 14 844 108,33
    náklady 12 171 14 000 115,03
    hospodářský výsledek 1 532 844 x
 ZŠ Vojanova, p.o.
    výnosy 13 209 15 331 116,06
    náklady 12 167 13 669 112,34
    hospodářský výsledek 1 042 1 662 x
 Dům dětí a mládeže Děčín, p.o.
    výnosy 10 643 10 877 102,20
    náklady 9 339 9 705 103,92
    hospodářský výsledek 1 304 1 172 x

    t e x t

70



 

 

 

Vysvětlivky zkratek: 
 

PRIM – primátorka 
PRIM – KŘ – primátorka, oddělení krizového řízení 
PRIM – JSDH – primátorka, Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
TAJ-PAP – tajemník, oddělení personální a platové  
OPO – odbor provozní a organizační 
OSC – odbor správních činností a obecní živnostenský úřad 
OSU – odbor stavební úřad 
OZP – odbor životního prostředí 
OE – odbor ekonomický 
OR – odbor rozvoje 
OMH – odbor místního hospodářství  
OSV – odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
OSK – odbor školství a kultury 
OKD – odbor komunikací a dopravy 
MP – městská policie 
CSS – Centrum sociálních služeb 
SMS – Středisko městských služeb 
SR – státní rozpočet 
PD – projektová dokumentace 
p. o., PO – příspěvková organizace 
VŘ – výběrové řízení 
VHP – výherní hrací přístroj 
ÚK – Ústecký kraj 
RM – rada města 
ZM – zastupitelstvo města 
MK – místní komunikace 
TSD, a. s. – Technické služby Děčín, a. s. 
MAD – městská autobusová doprava 
DZR – domov se zvláštním režimem 
SD – společenský dům 
MF ČR – Ministerstvo financí ČR 
IDS – Integrovaný dopravní systém 
SFŽP – Státní fond životního prostředí 
 
 



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 21. 9. 2017 ZM 17 07 05 01-04

Název:
Rekreační areál k.ú. Maxičky - prodej

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

ZM 17 07 05 01

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej nemovitostí v k.ú. Maxičky a
schvaluje

návrh kupní smlouvy č. 2016-0211/OMH na prodej pozemku st.p.č. 58, jehož součástí je stavba čp. 46, st.p.č. 
91, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž, nově odděleného pozemku p.č. 556/4, dle GP č. 237-245/2012 
ze dne 27.11.2012, vše v k.ú. Maxičky, pro společnost ARMEX Oil, s.r.o., IČO 254 03 460, se sídlem 
Mánesova 2022/13, Děčín VI-Letná, 40502 Děčín, za kupní cenu 1,4 mil. Kč + ostatní náklady, kdy návrh 
kupní smlouvy tvoří nedílnou přílohu tohoto usnesení.



Návrh usnesení:

ZM 17 07 05 02

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej nemovitostí v k.ú. Maxičky a 
schvaluje

1/ prodej rekreačního areálu v k. ú. Maxičky, a to níže uvedené pozemky: 
 a) pozemku parc. č. St. 51/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 9.414 m2, jehož součástí je stavba 
č.p. 1, bydlení, stojící na pozemku parc. č. St. 51/1, část obce Děčín XVIII-Maxičky, 
b) pozemku parc. č. St. 51/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba objekt 
bez č. p./č. e. – jiná stavba, stojící na pozemku parc. č. St. 51/2, 
c) pozemku parc. č. St. 52, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 584 m2, jehož součástí je stavba bez 
č.p./č. e. – obč. vyb., stojící na pozemku parc. č. St. 52, 
d) pozemku parc. č. St. 53, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 27 m2, jehož součástí je stavba bez 
č.p./č. e. – jiná stavba, stojící na pozemku parc. č. St. 53, 
e) pozemku parc. č. St. 59, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 90 m2, jehož součástí je stavba čp. 47, 
bydlení, stojící na pozemku parc. č. St. 59, část obce Děčín XVIII-Maxičky, 
f) pozemku parc. č. St. 60, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 87 m2, jehož součástí je stavba objekt 
č.p. 48, bydlení, stojící na pozemku parc. č. St. 60, část obce Děčín XVIII-Maxičky, 
g) pozemku parc. č. St. 61, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 80 m2, jehož součástí je stavba č. p. 49, 
bydlení, stojící na pozemku parc. č. St. 61, část obce Děčín XVIII-Maxičky, 
h) pozemku parc. č. St. 62, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 80 m2, jehož součástí je stavba č. p. 50, 
bydlení, stojící na pozemku parc. č. St. 62, část obce Děčín XVIII-Maxičky, 
i) pozemku parc. č. St. 67, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 12 m2, 
j) pozemku parc. č. St. 68, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 330 m2, jehož součástí je stavba bez 
č.p./č. e. – garáž, stojící na pozemku parc. č. St. 68, 
k) pozemku parc. č. St. 70, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 35 m2, 
l) pozemku parc. č. St. 71, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 129 m2, 
m) pozemku parc. č. St. 87, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 22 m2, jehož součástí je stavba bez 
č.p./č. e. - garáž, stojící na pozemku parc. č. St. 87, 
n) pozemku parc. č. St. 88, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m2, jehož součástí je stavba bez 
č.p./č. e. - garáž, stojící na pozemku parc. č. St. 88, 
o) pozemku parc. č. St. 89, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m2, jehož součástí je stavba bez 
č.p./č. e. - garáž, stojící na pozemku parc. č. St. 89, 
p) pozemku parc. č. St. 90, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m2, jehož součástí je stavba bez 
č.p./č. e. - garáž, stojící na pozemku parc. č. St. 90, 
q) pozemku parc. č. 169, ostatní plocha, o výměře 10069 m2, 
r) pozemku parc. č. 170, vodní plocha, o výměře 4016 m2, 
s) pozemku parc. č. 171, ostatní plocha, o výměře 4125 m2, 
t) pozemku parc. č. 172, vodní plocha, o výměře 14704 m2, 
u) pozemku parc. č. 173/4, ostatní plocha, o výměře 305 m2, 
v) pozemku parc. č. 173/7, vodní plocha, o výměře 971 m2, 
w) pozemku parc. č. 173/8, ostatní plocha, o výměře 313 m2, 
x) pozemku parc. č. 173/10, ostatní plocha, o výměře 664 m2, 
y) pozemku parc. č. 173/18, ostatní plocha o výměře 299 m2, 
z) pozemku parc. č. 181/42, zahrada, o výměře 203 m2, 
aa) pozemku parc. č. 181/43, zahrada, o výměře 443 m2, 
bb) pozemku parc. č. 427/5, ostatní plocha, o výměře 1242 m2, 
cc) ) nově odděleného pozemku parc. č. 556/5, ostat.pl, jiná pl., o výměře 374 m2, dle GP č. 237-245/2012 
ze dne 27.11.2012 
dd) pozemku parc.č. 556/1, ostat.pl., jiná pl., o nové výměře 1.110 m2, vzniklého dle shora uvedeného GP 



oddělením pozemku parc. č. 556/4 a pozemku parc. č. 556/5 
vše zapsáno v KN pro k.ú. Maxičky, kupující společnosti ARMEX Oil, s.r.o., IČO 254 03 460, se sídlem 
Mánesova 2022/13, Děčín VI-Letná, 40502 Děčín, za kupní cenu 15,1 mil. Kč + ostatní náklady. 

2/ návrh kupní smlouvy č. 2017-0581/OMH na prodej pozemku: 
a) pozemku parc. č. St. 51/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 9.414 m2, jehož součástí je stavba 
č.p. 1, bydlení, stojící na pozemku parc. č. St. 51/1, část obce Děčín XVIII-Maxičky, 
b) pozemku parc. č. St. 51/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba objekt 
bez č. p./č. e. – jiná stavba, stojící na pozemku parc. č. St. 51/2, 
c) pozemku parc. č. St. 52, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 584 m2, jehož součástí je stavba bez 
č.p./č. e. – obč. vyb., stojící na pozemku parc. č. St. 52, 
d) pozemku parc. č. St. 53, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 27 m2, jehož součástí je stavba bez 
č.p./č. e. – jiná stavba, stojící na pozemku parc. č. St. 53, 
e) pozemku parc. č. St. 59, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 90 m2, jehož součástí je stavba čp. 47, 
bydlení, stojící na pozemku parc. č. St. 59, část obce Děčín XVIII-Maxičky, 
f) pozemku parc. č. St. 60, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 87 m2, jehož součástí je stavba objekt 
č.p. 48, bydlení, stojící na pozemku parc. č. St. 60, část obce Děčín XVIII-Maxičky, 
g) pozemku parc. č. St. 61, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 80 m2, jehož součástí je stavba č. p. 49, 
bydlení, stojící na pozemku parc. č. St. 61, část obce Děčín XVIII-Maxičky, 
h) pozemku parc. č. St. 62, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 80 m2, jehož součástí je stavba č. p. 50, 
bydlení, stojící na pozemku parc. č. St. 62, část obce Děčín XVIII-Maxičky, 
i) pozemku parc. č. St. 67, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 12 m2, 
j) pozemku parc. č. St. 68, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 330 m2, jehož součástí je stavba bez 
č.p./č. e. – garáž, stojící na pozemku parc. č. St. 68, 
k) pozemku parc. č. St. 70, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 35 m2, 
l) pozemku parc. č. St. 71, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 129 m2, 
m) pozemku parc. č. St. 87, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 22 m2, jehož součástí je stavba bez 
č.p./č. e. - garáž, stojící na pozemku parc. č. St. 87, 
n) pozemku parc. č. St. 88, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m2, jehož součástí je stavba bez 
č.p./č. e. - garáž, stojící na pozemku parc. č. St. 88, 
o) pozemku parc. č. St. 89, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m2, jehož součástí je stavba bez 
č.p./č. e. - garáž, stojící na pozemku parc. č. St. 89, 
p) pozemku parc. č. St. 90, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m2, jehož součástí je stavba bez 
č.p./č. e. - garáž, stojící na pozemku parc. č. St. 90, 
q) pozemku parc. č. 169, ostatní plocha, o výměře 10069 m2, 
r) pozemku parc. č. 170, vodní plocha, o výměře 4016 m2, 
s) pozemku parc. č. 171, ostatní plocha, o výměře 4125 m2, 
t) pozemku parc. č. 172, vodní plocha, o výměře 14704 m2, 
u) pozemku parc. č. 173/4, ostatní plocha, o výměře 305 m2, 
v) pozemku parc. č. 173/7, vodní plocha, o výměře 971 m2, 
w) pozemku parc. č. 173/8, ostatní plocha, o výměře 313 m2, 
x) pozemku parc. č. 173/10, ostatní plocha, o výměře 664 m2, 
y) pozemku parc. č. 173/18, ostatní plocha o výměře 299 m2, 
z) pozemku parc. č. 181/42, zahrada, o výměře 203 m2, 
aa) pozemku parc. č. 181/43, zahrada, o výměře 443 m2, 
bb) pozemku parc. č. 427/5, ostatní plocha, o výměře 1242 m2, 
cc) nově odděleného pozemku parc. č. 556/5, ostat.pl, jiná pl., o výměře 374 m2, dle GP č. 237-245/2012 
ze dne 27.11.2012 
dd) pozemku parc.č. 556/1, ostat.pl., jiná pl., o nové výměře 1.110 m2, vzniklého dle shora uvedeného GP 
oddělením pozemku parc. č. 556/4 a pozemku parc. č. 556/5 

vše zapsáno v KN pro k.ú. Maxičky, kupující společnosti ARMEX Oil, s.r.o., IČO 254 03 460, se sídlem 
Mánesova 2022/13, Děčín VI-Letná, 40502 Děčín, za kupní cenu 15,1 mil. Kč + ostatní náklady, kdy návrh 
kupní smlouvy tvoří nedílnou přílohu tohoto usnesení. 



Návrh usnesení:

ZM 17 07 05 03

Zastupitelstvo města projednalo návrh na zřízení věcného břemene – reálného břemene v k.ú. Maxičky a
schvaluje

1/ zřízení věcného břemene – reálného břemene s povinným subjektem ARMEX Oil, s.r.o., IČO 254 03 460, 
se sídlem Mánesova 2022/13, Děčín VI-Letná, 40502 Děčín, k zajištění provozování lesoparku s vodní 
plochou zatěžující ve prospěch města Děčín: 

a) pozemek parc. č. 169 
b) pozemek parc. č. 170 
c) pozemek parc. č. 171 
d) pozemek parc. č. 172 

vše k.ú. Maxičky, bezúplatně. 

2/ smlouvu o zřízení věcného břemene – reálného břemene č. 2017-0582/OMH s povinným subjektem 
ARMEX Oil, s.r.o., IČO 254 03 460, se sídlem Mánesova 2022/13, Děčín VI-Letná, 40502 Děčín, k zajištění 
provozování lesoparku s vodní plochou zatěžující ve prospěch města Děčín: 

a) pozemek parc. č. 169 
b) pozemek parc. č. 170 
c) pozemek parc. č. 171 
d) pozemek parc. č. 172 

vše k.ú. Maxičky, bezúplatně, kdy návrh smlouvy o zřízení věcného břemene – reálného břemene tvoří 
nedílnou přílohu tohoto usnesení. 



Návrh usnesení:

ZM 17 07 05 04

Zastupitelstvo města projednalo zřízení věcného břemene – služebnost užívání pozemků v k.ú. Maxičky a
schvaluje

1/ zřídit věcné břemeno - služebnost užívání pozemků parc. č. 173/1, parc. č. 173/2 a parc. č. 427/2, vše v k. 
ú. Maxičky (nyní ve vlastnictví ČR, Lesy ČR, s.p.) ve prospěch společnosti ARMEX Oil, s.r.o., IČO 254 03 460, 
se sídlem Mánesova 2022/13, Děčín VI-Letná, 40502 Děčín jakožto i dalších vlastníků: 

a) pozemku parc. č. St. 51/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 9.414 m2, jehož součástí je stavba 
č.p. 1, bydlení, stojící na pozemku parc. č. St. 51/1, část obce Děčín XVIII-Maxičky, 
b) pozemku parc. č. St. 51/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba objekt 
bez č. p./č. e. – jiná stavba, stojící na pozemku parc. č. St. 51/2, 
c) pozemku parc. č. St. 52, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 584 m2, jehož součástí je stavba bez 
č.p./č. e. – obč. vyb., stojící na pozemku parc. č. St. 52, 
d) pozemku parc. č. St. 53, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 27 m2, jehož součástí je stavba bez č. 
p./č. e. – jiná stavba, stojící na pozemku parc. č. St. 53, 
e) pozemku parc. č. St. 59, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 90 m2, jehož součástí je stavba čp. 47, 
bydlení, stojící na pozemku parc. č. St. 59, část obce Děčín XVIII-Maxičky, 
f) pozemku parc. č. St. 60, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 87 m2, jehož součástí je stavba objekt 
č.p. 48, bydlení, stojící na pozemku parc. č. St. 60, část obce Děčín XVIII-Maxičky, 
g) pozemku parc. č. St. 61, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 80 m2, jehož součástí je stavba č. p. 49, 
bydlení, stojící na pozemku parc. č. St. 61, část obce Děčín XVIII-Maxičky, 
h) pozemku parc. č. St. 62, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 80 m2, jehož součástí je stavba č. p. 50, 
bydlení, stojící na pozemku parc. č. St. 62, část obce Děčín XVIII-Maxičky, 
i) pozemku parc. č. St. 67, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 12 m2, 
j) pozemku parc. č. St. 68, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 330 m2, jehož součástí je stavba bez 
č.p./č. e. – garáž, stojící na pozemku parc. č. St. 68, 
k) pozemku parc. č. St. 70, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 35 m2, 
l) pozemku parc. č. St. 71, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 129 m2, 
m) pozemku parc. č. St. 87, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 22 m2, jehož součástí je stavba bez 
č.p./č. e. - garáž, stojící na pozemku parc. č. St. 87, 
n) pozemku parc. č. St. 88, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m2, jehož součástí je stavba bez 
č.p./č. e. - garáž, stojící na pozemku parc. č. St. 88, 
o) pozemku parc. č. St. 89, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m2, jehož součástí je stavba bez 
č.p./č. e. - garáž, stojící na pozemku parc. č. St. 89, 
p) pozemku parc. č. St. 90, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m2, jehož součástí je stavba bez 
č.p./č. e. - garáž, stojící na pozemku parc. č. St. 90, 
q) pozemku parc. č. 169, ostatní plocha, o výměře 10069 m2, 
r) pozemku parc. č. 170, vodní plocha, o výměře 4016 m2, 
s) pozemku parc. č. 171, ostatní plocha, o výměře 4125 m2, 
t) pozemku parc. č. 172, vodní plocha, o výměře 14704 m2, 
u) pozemku parc. č. 173/4, ostatní plocha, o výměře 305 m2, 
v) pozemku parc. č. 173/7, vodní plocha, o výměře 971 m2, 
w) pozemku parc. č. 173/8, ostatní plocha, o výměře 313 m2, 
x) pozemku parc. č. 173/10, ostatní plocha, o výměře 664 m2, 
y) pozemku parc. č. 173/18, ostatní plocha o výměře 299 m2, 
z) pozemku parc. č. 181/42, zahrada, o výměře 203 m2, 
aa) pozemku parc. č. 181/43, zahrada, o výměře 443 m2, 
bb) pozemku parc. č. 427/5, ostatní plocha, o výměře 1242 m2, 
cc) nově odděleného pozemku parc. č. 556/5, ostat.pl, jiná pl., o výměře 374 m2, dle GP č. 237-245/2012 



ze dne 27.11.2012 
dd) pozemku parc.č. 556/1, ostat.pl., jiná pl., o nové výměře 1.110 m2, vzniklého dle shora uvedeného GP 
oddělením pozemku parc. č. 556/4 a pozemku parc. č. 556/5 

vše zapsáno v KN pro k.ú. Maxičky, bezúplatně. 

2/ schválit smlouvu č. 2017-0583/OMH o smlouvě budoucí o bezúplatném zřízení věcného břemene – 
služebnosti užívání pozemků parc. č. 173/1, parc. č. 173/2 a parc. č. 427/2, vše v k. ú. Maxičky (nyní ve 
vlastnictví ČR, Lesy ČR, s.p.) ve prospěch společnosti ARMEX Oil, s.r.o., IČO 254 03 460, se sídlem 
Mánesova 2022/13, Děčín VI-Letná, 40502 Děčín jakožto i dalších vlastníků: 

a) pozemku parc. č. St. 51/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 9.414 m2, jehož součástí je stavba 
č.p. 1, bydlení, stojící na pozemku parc. č. St. 51/1, část obce Děčín XVIII-Maxičky, 
b) pozemku parc. č. St. 51/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba objekt 
bez č. p./č. e. – jiná stavba, stojící na pozemku parc. č. St. 51/2, 
c) pozemku parc. č. St. 52, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 584 m2, jehož součástí je stavba bez 
č.p./č. e. – obč. vyb., stojící na pozemku parc. č. St. 52, 
d) pozemku parc. č. St. 53, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 27 m2, jehož součástí je stavba bez 
č.p./č. e. – jiná stavba, stojící na pozemku parc. č. St. 53, 
e) pozemku parc. č. St. 59, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 90 m2, jehož součástí je stavba čp. 47, 
bydlení, stojící na pozemku parc. č. St. 59, část obce Děčín XVIII-Maxičky, 
f) pozemku parc. č. St. 60, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 87 m2, jehož součástí je stavba objekt 
č.p. 48, bydlení, stojící na pozemku parc. č. St. 60, část obce Děčín XVIII-Maxičky, 
g) pozemku parc. č. St. 61, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 80 m2, jehož součástí je stavba č. p. 49, 
bydlení, stojící na pozemku parc. č. St. 61, část obce Děčín XVIII-Maxičky, 
h) pozemku parc. č. St. 62, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 80 m2, jehož součástí je stavba č. p. 50, 
bydlení, stojící na pozemku parc. č. St. 62, část obce Děčín XVIII-Maxičky, 
i) pozemku parc. č. St. 67, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 12 m2, 
j) pozemku parc. č. St. 68, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 330 m2, jehož součástí je stavba bez 
č.p./č. e. – garáž, stojící na pozemku parc. č. St. 68, 
k) pozemku parc. č. St. 70, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 35 m2, 
l) pozemku parc. č. St. 71, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 129 m2, 
m) pozemku parc. č. St. 87, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 22 m2, jehož součástí je stavba bez 
č.p./č. e. - garáž, stojící na pozemku parc. č. St. 87, 
n) pozemku parc. č. St. 88, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m2, jehož součástí je stavba bez 
č.p./č. e. - garáž, stojící na pozemku parc. č. St. 88, 
o) pozemku parc. č. St. 89, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m2, jehož součástí je stavba bez 
č.p./č. e. - garáž, stojící na pozemku parc. č. St. 89, 
p) pozemku parc. č. St. 90, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m2, jehož součástí je stavba bez 
č.p./č. e. - garáž, stojící na pozemku parc. č. St. 90, 
q) pozemku parc. č. 169, ostatní plocha, o výměře 10069 m2, 
r) pozemku parc. č. 170, vodní plocha, o výměře 4016 m2, 
s) pozemku parc. č. 171, ostatní plocha, o výměře 4125 m2, 
t) pozemku parc. č. 172, vodní plocha, o výměře 14704 m2, 
u) pozemku parc. č. 173/4, ostatní plocha, o výměře 305 m2, 
v) pozemku parc. č. 173/7, vodní plocha, o výměře 971 m2, 
w) pozemku parc. č. 173/8, ostatní plocha, o výměře 313 m2, 
x) pozemku parc. č. 173/10, ostatní plocha, o výměře 664 m2, 
y) pozemku parc. č. 173/18, ostatní plocha o výměře 299 m2, 
z) pozemku parc. č. 181/42, zahrada, o výměře 203 m2, 
aa) pozemku parc. č. 181/43, zahrada, o výměře 443 m2, 
bb) pozemku parc. č. 427/5, ostatní plocha, o výměře 1242 m2, 
cc) nově odděleného pozemku parc. č. 556/5, ostat.pl, jiná pl., o výměře 374 m2, dle GP č. 237-245/2012 
ze dne 27.11.2012 
dd) pozemku parc.č. 556/1, ostat.pl., jiná pl., o nové výměře 1.110 m2, vzniklého dle shora uvedeného GP 
oddělením pozemku parc. č. 556/4 a pozemku parc. č. 556/5 

vše zapsáno v KN pro k.ú. Maxičky, bezúplatně, kdy návrh smlouvy o smlouvě budoucí tvoří nedílnou přílohu 
tohoto usnesení. 



Stanovisko RM:
Rada města projednala tuto problematiku na svém zasedání dne 05.09.2017 a pod usnesením č. RM 17 15 
37 37-40 doporučila zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu, prodej areálu a kupní smlouvu a věcná 
břemena a smlouvy dle návrhů na usnesení.

Cena: 15 100 000,00
Návrh postupu: RM doporučuje schválit



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
- Záměr města prodat celý areál byl zveřejněn usnesením zastupitelstva města č. ZM 07 04 02 03 ze dne 
24.05.2007, a to včetně objektu čp. 46 a související pozemky za celkovou předkládací cenu ve výši 27 040 
700,- Kč + ostatní náklady. 
- OMH zajistil vypracování průkazu energetické náročnosti budovy, nutný pro případný prodej objektu. 
- Nájemní vztahy ukončeny ke dni 31.1.2016 výpovědí ze dne 26.10.2015, nájemce byl vyzván k předání 
předmětu nájmu, areál byl převzat. 
- Dne 31.03.2016 usn.č. ZM 16 03 04 12 zveřejnilo zastupitelstvo města záměr města prodat areál k.ú. 
Maxičky formou dohadovacího řízení s výchozí cenou dle ZP ve výši 23 112 870,- Kč + ostatní náklady 
spojené s převodem s tím, že areál bude zatížen věcným břemenem práva užívání vodní plochy a přilehlých 
pozemků ve prospěch veřejnosti jako přírodní koupaliště. 
- Zveřejnění tohoto záměru města bylo uskutečněno na úřední desce a dálkovým přístupem v době od 
11.04.2016 do 27.04.2016, na základě tohoto zveřejnění neobdržel OMH žádnou žádost. 
- Dne 25.4.2016 obdržel MM Děčín nabídku ke koupi uvedených nemovitostí od společnosti ARMEX Oil, s.r.o. 
ve výši 15 100 000,- Kč s tím, že zveřejněná cena je nepřiměřená a nezohledňuje současný velmi špatný stav 
a je nutné předpokládat velmi vysokou investici v řádech desítek milionů korun, jedná se tzv. o žádost o přímý 
odprodej. - RM dne 10.05.2016 usnesením č. RM 16 09 37 21 projednala informace a nabídku ke koupi 
rekreačního areálu v k.ú. Maxičky a tyto vzala na vědomí s tím, že bude dále postupováno dle usnesení ze 
dne 31.03.2016 č. ZM 16 03 04 12, tj. formou dohadovacího řízení a doporučila zastupitelstvu města vzít na 
vědomí tyto informace s tím, že bude dále postupováno dle usnesení ze dne 31.03.2016 č. ZM 16 03 04 12, tj. 
formou dohadovacího řízení. 
- OMH zajistil zveřejnění záměru města prodat uvedený areál na internetu na portále www.s-reality.cz v 
období od 18.05.2016 do 24.05.2016, žádný zájemce neprojevil o tento soubor nemovitostí zájem. 
- Dne 24.05.2016 bylo uskutečněno dohadovací řízení, bohužel se nikdo na toto řízení nedostavil, nebyl 
vybrán kupující. 
- ZM usnesením č. 16 06 05 11 ze dne 30.06.2016 zveřejnilo záměr města prodat areál formou dohadovacího 
řízení za výchozí cenu 15 100 000,- Kč + ostatní náklady s tím, že areál bude zatížen věcným břemenem 
práva užívání vodní plochy a přilehlých pozemků ve prospěch veřejnosti jako přírodní koupaliště. 
- Následně byl opětovně uveřejněn inzerát na prodej souboru nemovitostí – areál k.ú. Maxičky, a to i na 
portále www.s-reality.cz. 
- Dne 22.8.2016 bylo uskutečněno dohadovací řízení, kterého se účastnil pouze jeden zájemce, a to Armex 
Oil, s.r.o. 
- ZM dne 22.9.2016 usnesením č. ZM 16 07 09 16 schválilo prodej areálu společnosti Armex Oil, s.r.o. za cenu 
15 100 000,- Kč + ostatní náklady s výhradou neuzavřít kupní smlouvu, pokud se nepodaří uzavřít se 
společností smlouvu o spolupráci, jejíž součástí bude zřízení věcného břemene ve prospěch města užívání 
přírodního koupaliště. 
- Následně po usnesení se právní zástupci obou stran snažili vyjednat odpovídající smlouvu na převod 
nemovitostí. Výsledkem oboustranných jednání bylo doporučení projednat opětovné zveřejnění záměru města 
formou tzv. adresného záměru, kde je uvedena i podmínka užívání vodní plochy a jsou správně popsané 
pozemky včetně objektů, zejména p.č. 556/1, rozdělená geometrickým plánem č. 237-245/2012. 
- ZM dne 22.02.2017 usnesením č. ZM 17 02 03 10 schválilo revokaci usnesení ZM ze dne 22.09.2016 a 
zveřejnilo adresný záměr města prodat předmětné nemovitosti společnosti Armex Oil, s.r.o. společnosti 
ARMEX Oil, s.r.o., sídlo Mánesova 2022/13, Děčín, identifikační číslo: 25403460, za kupní cenu 
15.100.000,00 Kč (slovy: patnáct milionů jedno sto tisíc korun českých) + ostatní náklady spojené s převodem 
s tím, že si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu se společností ARMEX Oil, s.r.o., pokud se nepodaří 
nejpozději s kupní smlouvou sjednat se společností ARMEX Oil, s.r.o. zatížení pozemků, závazkem 
společnosti ARMEX Oil s.r.o. zajistit ve prospěch města Děčín řádné provozování vodní plochy na uvedených 
pozemcích a dále i pozemků za účelem koupání a rekreace s přístupem veřejnosti. Podmínky kupní smlouvy 
jakož i smlouvy, jejíž součástí bude zatížení pozemků p.p.č. 169, p.p.č. 170, p.p.č. 171 a p.p.č. 172, k.ú. 
Maxičky, závazkem společnosti ARMEX Oil s.r.o. zajistit ve prospěch města Děčín řádné provozování vodní 
plochy na uvedených pozemcích a dále i pozemků za účelem koupání a rekreace s přístupem veřejnosti, 
projedná a schválí zastupitelstvo města. 
- Tento záměr byl opětovně zveřejněn a právní zástupci obou stran připravovali smluvní dokumentaci k 
připravovanému obchodu. 
- Dne 13.6.2017 rada města projednala informaci o postupu jednání o smluvní dokumentaci k prodeji areálu 
k.ú. Maxičky a tuto vzala na vědomí usnesením č. RM 17 11 37 35. - Současně dne 13.06.2017 rada města 
usnesením č. RM 17 11 37 11 rozhodla zatížit pozemek p.č. 173/4 k.ú. Maxičky věcným břemenem – vedení 



veřejného osvětlení, toto bylo formou jednostranného právního jednání (prohlášení) vloženo do katastru 
nemovitostí ke dni 20.06.2017 pro oprávněného Statutární město Děčín. 
- ZM usnesením č. ZM 16 02 06 05 ze dne 18.02.2016 schválilo prodej pozemku st.p.č. 58, jehož součástí je 
stavba čp. 46, st.p.č. 91, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž, nově odděleného pozemku p.č. 556/4, dle 
GP č. 237-245/2012 ze dne 27.11.2012, vše v k.ú. Maxičky, pro společnost ARMEX Oil, s.r.o., IČO 254 03 
460, se sídlem Mánesova 2022/13, Děčín VI-Letná, 40502 Děčín, za kupní cenu 1,4 mil. Kč + ostatní náklady, 
a to na základě uskutečněného dohadovacího řízení dne 18.01.2016. 
- V současné době je již kompletní smluvní dokumentace připravena k projednání v orgánech města a je 
součástí tohoto materiálu v návaznosti na návrhy usnesení. 

Město musí pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Jedním z takových kroků je i 
prodej areálu Maxičky, jehož prodej je dlouhodobě navrhován z důvodu, že se nepodařilo nalézt jeho využití. 
Objekty jsou prázdné, nevyužívané a postupně chátrají, dostávají se do havarijního stavu. Řešení neustálých 
oprav a případného havarijního stavu je pro město finančně náročný zásah, který není schopno realizovat.

Areál Maxičky byl v minulosti, a i nyní je občany žádaným místem, které bylo hojně využíváno k odpočinku a 
relaxaci. Areál byl nabízen k prodeji již od roku 2007, kdy byl zveřejněn záměr prodeje, avšak bezúspěšně. Od 
18.05.2016 byl areál nabízen k prodeji i formou internetu – serverem www.s-reality.cz – viz výše. Obdobně byl 
areál nabízen k odprodeji i v minulosti (prostřednictvím realitní kanceláře Duna). 

Prodejem areálu a jeho následnou rekonstrukcí včetně sanace okolí, a to i vodní plochy, vznikne hotel s 
lesoparkem, který budou moci občané užívat, koupat se, dojde k rozvoji areálu, úprav okolí, které je nyní 
neudržované. Společnost Armex Oil, s.r.o. je významný zaměstnavatel ve městě, který v rámci provozu areálu 
zřídí nová pracovní místa pro občany města, čímž dojde ke snížení nezaměstnanosti. Je také zřejmé, že 
provoz i rekreanti budou moci využívat služby ve městě a nastane tedy poptávka po těchto službách, což jistě 
přispěje ke zvýšení počtu dalších pracovních míst. 

Vzhledem k obsáhlosti všech informací nejsou tyto součástí materiálu, ale jsou k dispozici a nahlédnutí na 
OMH.

Vyjádření:

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž 18.9.2017 06:41 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 18.9.2017 09:18 podepsáno



Konané dne: 21. 9. 2017 ZM 17 07 06 01

Název:
Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Děčín pro období 2014 – 2020

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo aktualizaci dokumentu Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2014 
– 2020 a

schvaluje

aktualizaci dokumentu Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2014 – 2020, která spočívá v 
doplnění Rozvojového cíle „A4 Rozvíjet a podporovat nevyužité plochy a objekty ve městě pro podnikání“ o 
integrovaný projekt celkové úpravy a využití prostor východního nádraží v Děčíně a budovy rakouské dráhy v 
jeho rámci (rozvojová zóna Děčín) a ve vyjmutí typového projektu zásobování vodou na Chlumu z 
Rozvojového cíle „H4 Modernizovat a dostavět kanalizační a vodovodní síť“.

Stanovisko RM:
Rada města projednala nové složení ŘV SPRM a aktualizaci dokumentu Strategický plán rozvoje města 
Děčín pro období 2014 – 2020 a svým usnesením č. RM 17 14 36 04 ze dne 22.08.2017 schválila nové 
složení ŘV SPRM a doporučila zastupitelstvu města schválit aktualizaci dokumentu Strategický plán rozvoje 
města Děčín pro období 2014 – 2020, která spočívá v doplnění Rozvojového cíle „A4 Rozvíjet a podporovat 
nevyužité plochy a objekty ve městě pro podnikání“ o integrovaný projekt celkové úpravy a využití prostor 
východního nádraží v Děčíně a budovy rakouské dráhy v jeho rámci (rozvojová zóna Děčín) a o vyjmutí 
typového projektu zásobování vodou na Chlumu z Rozvojového cíle „H4 Modernizovat a dostavět kanalizační 
a vodovodní síť“.

Cena: 0,00
Návrh postupu:          



Důvodová zpráva:
Strategický plán rozvoje města Děčín 2014 - 2020 (dále jen SPRM) byl schválen zastupitelstvem města dne 
25.9.2014. Jeho plnění je každoročně vyhodnocováno a předkládáno orgánům města ke schválení.
Dne 10. července 2017 schválila vláda ČR Akční plán Strategie hospodářské restrukturalizace krajů 
Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského, proto byl dokument SPRM aktualizován. Doplnění 
dokumentu je vyznačeno červeně na stranách č. 21 - 22 v Rozvojovém cíli „A4 Rozvíjet a podporovat 
nevyužité plochy a objekty ve městě pro podnikání“.

Další doplnění, respektivě vyjmutí části textu, je červeně znázorněno na str. 65 dokumentu. Jedná se o změnu 
v Rozvojovém cíli „H4 Modernizovat a dostavět kanalizační a vodovodní síť“ a to o vyjmutí věty „Bude 
dořešeno zásobování vodou na Chlumu“. Důvodem vyjmutí je, že jakékoli jiné řešení zásobování 6ti rodinných 
domů, než je v současné době, je neekonomické - viz. Příloha č. 2 - „Shrnutí - hledání řešení zásobování 
pitnou vodou - lokalita Chlum“.

Do zaktualizovaného dokumentu byly zároveň zapracovány všechny již schválené změny v orgánech města 
od doby vzniku dokumentu do současné doby.

Změna ve složení ŘV SPRM byla způsobena organizační změnou.

Nové složení ŘV SPRM i aktualizace dokumentu byly dne 14.08.2017 doporučeny členy Řídícího výboru 
SPRM ke schválení v orgánech města.

Příloha č. 1 - aktualizovaný dokument
Příloha č. 2 - Shrnutí - hledání řešení zásobování pitnou vodou - lokalita Chlum

Vyjádření:

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Mgr. Bc. Petr Kužel OR 7.9.2017 11:10 podepsáno

Předkladatel: Mgr. Marie Blažková PRIM 7.9.2017 13:00 podepsáno

typ zobrazení anonymně



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 21. 9. 2017 ZM 17 07 06 02

Název:
Zásady postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby 
rodinných domů na území statutárního města Děčín

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh Zásad postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové 
dotace v rámci programu podpory výstavby rodinných domů na území statutárního města Děčín a

schvaluje

Zásady postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby 
rodinných domů na území statutárního města Děčín.

Stanovisko RM:
Rada města projednala návrh Zásad postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v 
rámci programu podpory výstavby rodinných domů na území statutárního města Děčín a svým usnesením č. 
RM 17 15 36 02 ze dne 5.9.2017 doporučila zastupitelstvu města schválit Zásady postupu statutárního města 
Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby rodinných domů na území 
statutárního města Děčín.

Cena: 5 000 000,00
Návrh postupu: RM doporučuje

Důvodová zpráva:
Zásady jsou navrženy z důvodu existence lokalit, které nejsou doposud zasíťovány a zároveň jsou vhodné k 
podpoře nové zástavby. Schválením zásad bude vytvořen předpoklad zástavby nových lokalit, čímž bude 
přispěno k stabilizaci obyvatel majících záměr ve městě bydlet ve svém rodinném domě. Dle těchto zásad se 
jedná o podporu výstavby technické infrastruktury (přípojka plynu, vody, kanalizace, a dále výstavby 
komunikace a veřejného osvětlení). Rovněž zásady podpoří motivaci občanů k dořešení problematiky spojené 
s přístupem k již vybudovaným nemovitostem.

Předchozí Zásady postupu Statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace na podporu výstavby 
rodinných domů na území Statutárního města Děčín byly schváleny usnesením č. ZM 07 09 03 07 ze dne 
13.12.2007 a nabyly účinnosti dnem 14.12.2007. Tyto však byly zrušeny usnesením č. ZM 11 03 06 01 ke dni 
01.07.2011.

Vyjádření:



Schvalovací cesta:
Zpracoval: Mgr. Bc. Petr Kužel OR 7.9.2017 11:12 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 12.9.2017 09:18 podepsáno



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 21. 9. 2017 ZM 17 07 06 03

Název:
Žádost p. ****** ****** o prominutí pohledávky

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo žádost p. ****** ****** o prominutí poplatku z prodlení, vzniklého při placení 
nájmu bytu a

rozhodlo

o prominutí části pohledávky za p. ****** ******, trvale bytem ******, ****** za poplatek z prodlení, vzniklý při 
placení nájemného za byt v ul. ******, ****** ve výši 50.581,00 Kč, a to o snížení na 10 %, tj. na částku 
5.058,00 Kč. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 05.09.2017 žádost p. ****** ****** o prominutí poplatku z prodlení, vzniklého při 
placení nájmu bytu a usnesením č. RM 17 15 35 05 doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí 
části pohledávky za p. ****** ******, trvale bytem ******, ****** za poplatek z prodlení, vzniklý při placení 
nájemného za byt v ul. ******, ****** ve výši 50.581,00 Kč, a to o snížení na 10 %, tj. na částku 5.058,00 Kč. 

Cena: 50 581,00
Návrh postupu: RM doporučuje snížit na 10 %.

Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický (dále jen „OE“) předkládá do jednání orgánů města žádost o prominutí (snížení) poplatku z 
prodlení, vzniklého při placení nájemného za byt v ul. ******, ****** (viz příloha): 

Žadatel (dlužník): ****** ******, trvale bytem ******, ******
Jistina celkem: 2.917,00 Kč 
Poplatek z prodlení celkem: 50.581,00 Kč (2,5 promile z dlužné částky denně) dle platebního rozkazu 
Okresního soudu v Děčíně z 08/2001.

Na základě nařízené exekuce zaplatil dlužník ke dni 12.06.2017 v plné výši nedoplatek za nájemné za byt v 
ul. ******, ****** (jistina) a náklady řízení (soudní poplatek) v celkové výši 3.517,00 Kč. 

Dlužník požádal o prominutí příslušenství pohledávky - poplatku z prodlení (odůvodnění žádosti - viz příloha).
OE doporučuje prominout (snížit) poplatek z prodlení na 10 % vyčíslené výše, tj. z částky 50.581,00 Kč na 
částku 5.058,00 Kč, a to zejména s ohledem na tvrdost zákona, tj. vysokou úrokovou sazbu stanovenou 
nařízením vlády, platným v době vzniku nedoplatku.

Vyjádření:



Příloha: priloha_zadost_anonym.p
df Komentář: Příloha - žádost

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 11.9.2017 10:58 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 12.9.2017 09:22 podepsáno



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

1 statu tárn í mésto  Děčín
MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN 549
Do.šlo: 12.06.2017 v 13:2!:07 

MDC/S6357/20I7
Odbor

č.j.:
Č.dop.:
IJ.slů:
Druh:

ZpillC.
Příloh: 0

Žádost o prominutí poplatku z prodlení písemné

Jméno. MDC42331028

Příjmení.'  r. 1975

Adresa bydliště;  

• doručovací adresa , 

Dluh za byt: č. 8 nacházející se v  

Klič: 10-14-00835-008-04

Datum úhrady: 12.06.20172.917 KčDluh za byt ve výši:

Datum úhrady: 12.06.2017600 KčVýše soudního poplatku:
Výše příslušenstlí - poplatku z prodlení; 50.581 Kč

Důvod - vyjádření nájemníka;

ĎH

lioíH^MrfíLHS ?0%iíLdn
^OCrCdů ^ SCNo?sN J,VUÍ/ÍOU

rI

Souhlasím, aby tato žádost byla součástí materiálů pro jednáni orgánů města. 

Děkuji za pochopení a kladné vyřízení mé žádosti

Podpis:

//íií. Jo/l?v Děčíně dne

Příloha



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 21. 9. 2017 ZM 17 07 06 04

Název:
Žádost paní ****** ****** o prominutí pohledávky

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo žádost paní ****** ****** o prominutí poplatku z prodlení, vzniklého při placení 
nájmu bytu a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu a

rozhodlo

o prominutí části pohledávky za paní ****** ******, bytem ******, ****** za poplatek z prodlení, vzniklý při 
placení nájmu bytu a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu v ul. ******, ****** ve výši 184.001,00 Kč, a 
to o snížení na 40 %, tj. na částku 73.600,00 Kč. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 05.09.2017 žádost paní ****** ****** o prominutí poplatku z prodlení, vzniklého při 
placení nájmu bytu a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu a usnesením č. RM 17 15 35 06 doporučila 
zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí části pohledávky za paní ****** ******, bytem ******, ****** za 
poplatek z prodlení, vzniklý při placení nájmu bytu a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu v ul. ******, 
****** ve výši 184.001,00 Kč, a to o snížení na 40 %, tj. na částku 73.600,00 Kč. 

Cena: 184 001,00
Návrh postupu: RM doporučuje snížit na 40 %.



Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický (dále jen „OE“) předkládá do jednání orgánů města žádost o prominutí (snížení) poplatku z 
prodlení, vzniklého při placení nájemného a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu v ul. ******, ****** (viz 
příloha č. 1): 

Žadatel (dlužník): ****** ******, bytem ******, ****** 
Jistina celkem: 21.844,00 Kč 
Poplatek z prodlení celkem: 184.001,00 Kč (2,5 promile z dlužné částky denně) dle platebního rozkazu 
Okresního soudu v Děčíně z 12/2003. 

Na základě nařízené exekuce zaplatil dlužník ke dni 20.05.2013 v plné výši nedoplatek za nájemné a 
vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu v ul. ******, ****** (jistina) a náklady řízení (soudní poplatek) v 
celkové výši 22.724,00 Kč. Na poplatku z prodlení bylo ke dni 19.06.2017 uhrazeno již 80.778,99 Kč (cca 44 
%).

Dlužník požádal o prominutí příslušenství pohledávky - poplatku z prodlení (odůvodnění žádosti - viz příloha).

Kontrolou exekučních spisů OE zjistil, že vůči dlužníkovi je vedena další exekuce na pohledávku ve výši 
4.664,01 Kč za poplatek z prodlení. V této exekuční věci bylo vedeno jako oprávněný OSBD Děčín, 
pohledávka přešla na město smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 09.03.2017. Před podáním žádosti o 
prominutí pohledávky dlužník uhradil i další evidované pohledávky.

Na základě výše uvedených skutečností OE doporučuje snížit pohledávku za poplatek z prodlení na 40 %. Z 
přiloženého propočtu výše prominutí poplatku z prodlení (příloha č. 2) vyplývá, že při této výši snížení by bylo 
možné ze vzniklého přeplatku na poplatku z prodlení uhradit nedoplatek druhé exekuce (jistinu a vyčíslené 
náklady oprávněného i exekutora. Současně nedojde ke vzniku vratitelného přeplatku, který by při snížení na 
10 % činil min. 62 tis. Kč a dále by došlo ke vzniku přeplatku na již vymožených nákladech exekutora, které by 
byl povinen dlužníkovi vrátit.

Vyjádření:

Příloha: Priloha1_zadost_anonym.
pdf Komentář: Příloha č. 1 - Žádost

Příloha: Priloha2_POPR_anonym.
pdf Komentář: Příloha č. 2 Propočet přísl.

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 11.9.2017 12:43 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 12.9.2017 09:22 podepsáno



Příloha č. 1



Příloha č. 2

 - propočet výše prominutí poplatku z prodlení

čj. EX Jistina Kč Popl. z prodlení Prominutí na 
10 %

Prominutí na 
40 %

Zaplaceno         
popl. z prodl.

Přeplatek při 
snížení na   10 %

Přeplatek při 
snížení na   40 %

1343/04 21 844,00 184 001,00 18 400,10 73 600,40 80 778,99 62 378,89 7 178,59

1198/08 0,00 4 664,01 - - 0,00

Celkem 188 665,01 18 400,10 73 600,40 80 778,99 62 378,89 7 178,59



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 21. 9. 2017 ZM 17 07 06 05

Název:
Žádost manželů ****** a ****** ****** o prominutí pohledávky

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů ****** a ****** o prominutí příslušenství pohledávky, vzniklého 
při placení nájmu bytu a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu a

rozhodlo

neprominout příslušenství pohledávky za nájemné a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu a 

souhlasí

s přihlášením do insolvenčního řízení pohledávky za nájemné a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu 
včetně nákladů řízení, bez příslušenství – poplatku z prodlení a úroku z prodlení.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 05.09.2017 žádost manželů ****** a ****** ****** o prominutí příslušenství 
pohledávky, vzniklého při placení nájmu bytu a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu a usnesením RM 
č. 17 15 35 07 nedoporučila ZM rozhodnout o prominutí příslušenství pohledávky za nájemné a vyúčtování 
služeb spojených s nájmem bytu a doporučila ZM souhlasit s přihlášením do insolvenčního řízení pohledávky 
za nájemné a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu včetně nákladů řízení, bez příslušenství – poplatku 
z prodlení a úroku z prodlení. 

Cena: 2 919 630,26
Návrh postupu: RM doporučila nerozhodnout o prominutí pohledávky, souhlasit s přihlášením 

pohledávky do insolvence bez příslušenství



Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický (dále jen „OE“) předkládá orgánům města k rozhodnutí žádost o prominutí příslušenství 
pohledávky – poplatku z prodlení a úroku z prodlení za nájemné a vyúčtování služeb spojených s nájmem 
bytu v objektu ******, ****** (příloha č. 1).

Žadatelé (dlužníci): manželé ****** a ****** ******, bytem ******, ******

Dlužníci ve spolupráci s ekonomickým poradcem v současné době připravují k předložení krajskému soudu 
návrh na povolení oddlužení. Statutární město Děčín má za dlužníky mj. pohledávku za nájemné a vyúčtování 
služeb spojených s nájmem bytu v ul. ******, ****** dle platebních rozkazů a rozsudku Okresního soudu v 
Děčíně z 03/1998, 12/2002 a 11/2006. Pohledávka je vymáhána Exekutorským úřadem Děčín, kterým byly 
nařízeny 3 exekuce. Exekučně bylo od 06/2011 vymoženo celkem 92.055,66 Kč. Dlužná částka ke dni podání 
žádosti celkem činí (viz přiložený přehled v příloze č. 2):

Nedoplatek za nájemné z bytu včetně služeb: 242.382,34 Kč 
Poplatek z prodlení: 2.919.630,26 Kč
Náklady řízení 87.449,53 Kč
Celkem 3.249.462,13 Kč

Dlužníci požádali o prominutí příslušenství pohledávky (poplatku z prodlení a úroku z prodlení), neboť s 
ohledem na jeho výši lze předpokládat, že krajský soud neschválí způsob oddlužení z důvodu, že dlužník 
nebude schopen splnit podmínku úhrady min. 30 % všech pohledávek do 5 let. 

OE již podobnou situaci řešil s právním zástupcem, který doporučuje v těchto případech nárokovat pouze dluh 
na nájemném a službách bez poplatku z prodlení, neboť je větší pravděpodobnost uhrazení min. 30 % 
pohledávky během 5 let. Pokud je pohledávka přihlášena i s příslušenstvím, soud pravděpodobně s ohledem 
na nemajetnost a nízký příjem dlužníků návrh na povolení oddlužení zamítne a rozhodne současně o způsobu 
řešení dlužníkova úpadku konkurzem, kdy nelze předpokládat žádné plnění. Právní zástupce současně 
nedoporučuje příslušenství pohledávky promíjet, a to pro případ, že by dlužníci neplnili řádně a včas 
povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, pohledávka tak nezanikne a bude dále vymahatelná. 

OE doporučuje postupovat dle doporučení právního zástupce města, a to i s ohledem na skutečnost, že takto 
bylo již postupováno v obdobných případech, kdy stejný postup již ve více případech ZM schválilo, a tímto 
způsobem může být dluh alespoň částečně uhrazen. 

V případě schválení předloženého návrhu na usnesení ZM, bude v případě schválení úpadku dlužníků 
přihlášena do insolvenčního řízení pohledávka města pouze za jistinu a náklady řízení.

Vyjádření:

Příloha: Priloha1-zadost_anonym.
pdf Komentář: Příloha č. 1 - Žádost

Příloha: priloha2_exekuce_anony
m.pdf Komentář: Příloha č. 2 - Přehled exekucí

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 11.9.2017 12:58 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 12.9.2017 09:23 podepsáno





STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN 
MACISTRÁT MĚSTA DĚČÍN 549

Statutární město Děčín 
Ekonomický odbor 
Mírové náměstí 1175/5 
405 38 Děčín

Odbor10.08.2017 v 11:38:05 
MDC/75196/2017

Došlo:
Č.J.:
Č.dop.:
Idslů;
Druh: písemné

ZpiiičT

1 Příloh: 0

MDC4271 9026

Věc ; Žádost o prominutí poplatku z prodlení.

V Děčíně 8. srpna 2017

Jsme manželé , nar.  r.č.  a  , nar.  
r.č. , oba bytem , 405 02 .

Jsme si plně vědomi skutečnosti, že jsme v minulosti způsobili dluh na nájemném, který 
k 12.06.2017 činil, jistina ve výši 256 213,65 Kč a na poplatcích z prodlení 2 693 889,- Kč. 
Snažili jsme se z našich příjmů splácet tento náš dluh, ale s ohledem na výši poplatků 
z prodlení bychom ani za celý svůj život nebyli schopni splatit takto vysokou pohledávku.

Jedinou možnost jak se s danou pohledávkou vyrovnat je oddlužení v souladu s insolvenčním 
zákonem. Ale i zde pouze za předpokladu, že Statutární město Děčín nám promine poplatek 
z prodlení.

/

Dovolte nám proto požádat o prominutí poplatku z prodlení, vzniklého s nájmem bytu ve 
vlastnictví města Děčín.

Děkujeme Vám za vyhovění naší žádosti

Příloha č. 1



Příloha č. 2

- přehled exekucí

čj. EX Jistina Kč
Poplatek           

z prodlení 
/úrok

NŘ Pohledávka 
SMD celkem

Zaplaceno 
celkem

391/08 1 532,49 233 383,00 6 144,00 241 059,49 45 041,23

895/08 229 111,50 2 609 612,00 73 396,00 2 912 119,50 47 009,43
2727/11 60 274,00 114 000,00 14 059,80 188 333,80 0,00

Celkem 290 917,99 2 956 995,00 93 599,80 3 341 512,79 92 050,66

Zaplaceno 48 535,65 37 364,74 6 150,27

Nedoplatek 242 382,34 2 919 630,26 87 449,53 3 249 462,13



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 21. 9. 2017 ZM 17 07 06 06

Název:
Zápis č. 6/2017 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 21.6.2017

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 6/2017 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 21.6.2017 a tento
bere na vědomí

.

Stanovisko RM:

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

Důvodová zpráva:
Viz. příloha - Zápis č. 6/2017 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 21.6.2017

Vyjádření:

Příloha: Zapis_FV_ZM_6_2017_an
onym.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 8.9.2017 13:08 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 12.9.2017 09:19 podepsáno











MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 21. 9. 2017 ZM 17 07 06 07

Název:
Zápis z 26. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 08.06.2017

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města
bere na vědomí

zápis z 26. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 08.06.2017.

Stanovisko RM:

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

Důvodová zpráva:
Viz příloha: Zápis z 26. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 08.06.2017

Vyjádření:

Příloha: Zapis_KV_ZM_26_170608
_anonym.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Petr Hodboď OPO 11.9.2017 16:42 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jaromír Zajíček MPA TAJ 11.9.2017 18:28 podepsáno









MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 21. 9. 2017 ZM 17 07 06 08

Název:
Zápis č. 2 z jednání Osadního výboru Dolní Žleb ze dne 03.08.2017

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města
bere na vědomí

zápis č. 2 z jednání Osadního výboru Dolní Žleb ze dne 03.08.2017.

Stanovisko RM:

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

Důvodová zpráva:
Viz příloha - zápis č. 2 z jednání Osadního výboru Dolní Žleb ze dne 03.08.2017.

Vyjádření:

Příloha:
Zapis z 
jednani_2_2017_anonymi
zace.pdf

Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Petr Hodboď OPO 8.9.2017 13:00 podepsáno

Předkladatel: Mgr. Marie Blažková PRIM 9.9.2017 09:42 podepsáno









MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 21. 9. 2017 ZM 17 07 06 09

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. - Nemocnici 
Děčín, o.z. ve výši 20.000,00 Kč a

rozhodlo

o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,00 Kč pro Krajskou zdravotní, a.s. - Nemocnici Děčín, o.z. na 
úhradu nákladů spojených s uskutečněním konference pod názvem „5. děčínský den komplexní interní péče“.

Stanovisko RM:
Rada města projednala žádost dne 05.09.2017 pod usnesením č. RM 17 15 38 01 o poskytnutí finančního 
daru pro Krajskou zdravotní, a.s. - Nemocnici Děčín, o.z. ve výši 20.000,00 Kč a doporučuje ZM rozhodnout o 
poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,00 Kč pro Krajskou zdravotní, a.s. - Nemocnici Děčín, o.z. na 
úhradu nákladů spojených s uskutečněním konference pod názvem „5. děčínský den komplexní interní péče“.

Cena: 20 000,00
Návrh postupu: RM doporučuje rozhodnout o poskytnutnutí finančního daru

Důvodová zpráva:
Na základě žádosti Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. (příloha č.1) předkládá odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví (dále jen „OSV“) materiál do jednání zastupitelstva města s návrhem na poskytnutí 
finančního daru ve výši 20.000,00 Kč na úhradu nákladů spojených s uskutečněním konference pod názvem 
„5. děčínský den komplexní interní péče“. Jedná se o materiálně technické zabezpečení této akce, konkrétně 
pronájem prostor a zajištění tiskovin. Akce přispívá ke kulturnímu životu ve městě a je též prezentací města 
Děčína. 

Vzhledem k tomu, že Krajská zdravotní, a.s. v letošním roce již obdržela od statutárního města Děčín finanční 
dary v celkové výši 70 000,00 Kč, je dle zákona o obcích zastupitelstvu města vyhrazeno rozhodnout o 
poskytnutí dalších darů.

OSV zpravidla financuje tyto dary ze zbývajících finančních prostředků na paragrafu 3513, které jsou určeny 
na zajištění lékařské pohotovostní služby. Na základě dosavadního vývoje je předpokládáno, že finanční 
prostředky na tomto paragrafu nebudou zcela vyčerpány s ohledem na výši dotace poskytnuté KÚÚK. 

Vyjádření:



Příloha: priloha_1_zadost_anony
m.pdf Komentář:          

Příloha: Priloha_2_KZ_darovaci_s
mlouva_anonym.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Renáta Grešíková OSV 12.9.2017 08:11 podepsáno

Předkladatel: Mgr. Hana Cermonová PRIM 12.9.2017 08:17 podepsáno





Darovací smlouva 
          uzavřená v souladu s ust. 2055 a násl., zák. čís. 89/2012 Sb. 
 

mezi 
 
Statutární město Děčín, se sídlem Děčín IV - Podmokly, Mírové nám. 1175/5, PSČ 405 38 
IČ 00261238 
zastoupené primátorkou Mgr. Marií Blažkovou 
(dále jako dárce) 
 
a 
 
společností Krajská zdravotní, a.s., se sídlem Ústí nad Labem – Severní Terasa, Sociální 
péče 3316/12a, PSČ 401 13, IČ 254 88 627, 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, 
vložka 1550, 
zastoupenou Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem 
(dále jako obdarovaný) 
 
Předmětem smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši 
 

20.000 Kč (dvacettisíckorunčeských). 
 
Finanční dar je poskytnut dle následujících ujednání: 
 
1. O poskytnutí finančního daru rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. ZM  ……….  

ze dne …….. 

2. Dárce převede sjednanou částku ve prospěch účtu 
pod variabilním symbolem ………, a to nejpozději 

do 15 pracovních dnů od uzavření této smlouvy. 

3. Obdarovaný použije dar na úhradu nákladů spojených s uskutečněním konference 
pod názvem „5. děčínský den komplexní interní péče“, konkrétně na pronájem prostor 
a zajištění tiskovin.  

4. Obdarovaný touto smlouvou dar přijímá.  

5. Dárce i obdarovaný shodně prohlašují, že jim nejsou známy právní ani faktické okolnosti 
bránící platnému uzavření smlouvy. 

6. Obdarovaný svým podpisem stvrzuje, že splní všechny své povinnosti vyplývající pro něj 
z daňových předpisů. 

7. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva plně odpovídá jejich svobodné 
a pravé vůli a její uzavření je učiněno svobodně a vážně. 

8. 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 
dárcem zveřejněna. 

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze stran obdrží po jednom. 
 
 
V Děčíně dne                  V Ústí nad Labem dne 
 
 
 
 
......................................... ......................................... 
 dárce obdarovaný 



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 21. 9. 2017 ZM 17 07 06 10

Název:
Podpora subjektů pracujících s dětmi a mládeží v oblasti sportu v roce 2017

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh podpory subjektů pracujících s dětmi a mládeží v oblasti sportu v roce 
2017 a 

rozhodlo

o poskytnutí peněžního daru ve výši nad 20.000,00 Kč pro sportovní subjekty dle důvodové zprávy.

Stanovisko RM:
Rada města usnesením č. RM 17 15 39 04 ze dne 5.9.2017 doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o 
poskytnutí peněžního daru ve výši nad 20.000,00 Kč pro subjekty v oblasti sportu dle důvodové zprávy.

Cena: 810 000,00
Návrh postupu: RM doporučuje rozhodnout



Důvodová zpráva:
Odbor školství a kultury předkládá zastupitelstvu města návrh podpory subjektů pracujících s dětmi a mládeží 
v oblasti sportu formou poskytnutí daru.
Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v platném znění, ve svém ustanovení § 1 vymezuje postavení 
sportu ve společnosti jako veřejně prospěšnou činnost a stanoví úkoly ministerstev, jiných správních úřadů a 
působnost územních samosprávných celků při podpoře sportu. Úkolem ministerstva školství mládeže a 
tělovýchovy je mimo jiné i v souladu s ustanovením § 3 téhož zákona zabezpečovat finanční podporu sportu 
ze státního rozpočtu. Úkolem obcí je v souladu s ustanovením § 6 zákona o podpoře sportu vytvářet 
podmínky pro sport mimo jiné tím, že zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež a 
zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.

Obec je povinna podle § 35 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve svém územním obvodu pečovat v souladu s 
místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro 
uspokojování potřeb svých občanů, a to lze právě i podporou volnočasových aktivit dětí a mládeže, protože 
zde jsou uspokojovány především potřeby ochrany a rozvoje zdraví, výchovy a vzdělávání, celkového 
kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. 

Každoročně statutární město Děčín plní na svém území úkoly vyplývající ze zákona o podpoře sportu a 
podporuje činnost dětí a mládeže v oblasti jeho rozvoje a nyní navrhuje podpořit ze svého rozpočtu oblast 
sportu, tělovýchovy a sportovní volnočasové činnosti formou peněžního daru.
Statutání město Děčín se svojí specifickou skladbou obyvatelstva touto podporou sportu a tělovýchovy v 
řadách dětí a mládeže může přispět k boji proti kriminalitě mládeže a dalším nežádoucím jevům, což je v 
zájmu obce a jejích občanů.

Uvedené subjekty (zapsané spolky) pracují dlouhodobě s dětmi a mládeží. Celoročně svou činností pomáhají 
v naplňování volného času dětí a mládeže, zabezpečují chod klubů a spolků, vyhlášené sportovní soutěže a 
celý systém postupových soutěží. Organizují akce pro děti a mládež a zajišťují nadstandardní reprezentaci 
města Děčín v rámci soutěží kraje, České republiky, Evropy či na mistrovství světa.
Rada města na svém jednání 05.09.2017 rozhodla svým usnesením č. RM 17 15 39 04 o poskytnutí podpory 
subjektům pracujícím s dětmi a mládeží v oblasti sportu formou peněžního daru celkem pro 30 sportovních 
subjektů. Jedná o dary do 20.000,00 Kč v celkové výši 450.000,00 Kč.

Návrh výše peněžních darů nad 20.000,00 Kč k projednání a rozhodnutí v zastupitelstvu města:

a) dar ve výši 30.000,00 Kč pro subjekty s členskou základnou dětí a mládeže od 100 do 250 členů:
FK JUNIOR Děčín, z.s.
Fotbalová akademie Petra Voříška, z. s.
Volejbalový sportovní klub Spartak Děčín, z. s.
Karatedó Steklý, z. s.
SK Březiny z. s.

b) dar ve výši 60.000,00 Kč pro subjekty s členskou základnou dětí a mládeže od 250 do 300 členů:
HC Děčín z. s.

c) dar ve výši 70.000,00 Kč pro subjekty s členskou základnou dětí a mládeže od 300 do 350 členů:
Basketbalový klub Děčín z. s.

d) dar ve výši 80.000,00 Kč pro subjekty s členskou základnou dětí a mládeže nad 350 členů:
Sportovní klub dětí a mládeže Děčín, z. s.

Statutární město Děčín navrhuje finančně podpořit subjekty, které i v minulých letech prokazovaly soustavnou 
péči o mladou generaci. Výše daru se odvíjí od stávající členské základny dětí a mládeže, která byla aktuálně 
ověřena.
 

Vyjádření:



Příloha: Darovací smlouva 
2017_A.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Mgr. Bc. Iva Bajerová OSK 12.9.2017 13:46 podepsáno

Předkladatel: Mgr. Hana Cermonová PRIM 12.9.2017 14:17 podepsáno







MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 21. 9. 2017 ZM 17 07 06 11

Název:
Žádost FK JUNIOR Děčín z. s. o navýšení dotace na činnost 

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh žádosti FK JUNIOR Děčín z. s., IČ: 66105609, Ústecká 1961/3, Děčín 
V-Rozbělesy, 405 02 Děčín o poskytnutí dotace na sportovní činnost a 

rozhodlo

o poskytnutí finanční dotace pro rok 2017 ve výši 50 000,00 Kč sportovnímu klubu FK JUNIOR Děčín z. s. na 
činnost a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.

Stanovisko RM:
Rada města usnesením č. RM 17 15 39 02 ze dne 5. 9. 2017 doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o 
poskytnutí finanční dotace pro rok 2017 ve výši 50 000,00 Kč sportovnímu klubu FK JUNIOR Děčín z. s. na 
činnost a rozhodnout o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.

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

Důvodová zpráva:
Odbor školství a kultury předkládá radě města žádost o navýšení dotace na činnost FK JUNIOR Děčín z. s. ve 
výši 380 000,00 Kč, která se týká posílení finančních prostředků na činnost fotbalového týmu u kategorií děti a 
mládež. 
FK JUNIOR Děčín z. s. má statut Krajského sportovního centra a zajišťuje činnost sedmi družstev, tj. 134 
aktivních členů, kteří 4x týdně trénují. Dále provozuje 4 žákovské celky hrající krajské přebory a 2 dorosty. 
Na základě dohody s Fotbalovou akademií Petra Voříška mají dalších 6 družstev přípravek. Vzhledem k velké 
vytíženosti fotbalového hřiště Máchovka, viz příloha č. 2 - Rozpis tréninků Máchovka, byla podepsáná nájemní 
smlouva na další sportoviště v Děčíně III-Staré Město, díky kterému se mohlo zapojit více dětí a mládeže do 
fotbalové přípravy, tréninků a zápasů.
V návaznosti na zvýšené dopravné na soutěže mládeže a další faktory se FK JUNIOR Děčín z. s. obrací na 
statutární město Děčín s žádostí o možnou podporu dětského a mládežnického fotbalu v Děčíně.
Členové komise sportovní byli seznámeni s uvedenou žádostí a navrhují dotaci ve výši 50 000,00 Kč.
 

Vyjádření:



Příloha: Priloha c. 1_A_zadost FK 
JUNIOR z.s..pdf Komentář:          

Příloha: Priloha c. 2_ navrh 
smlouvy.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Mgr. Bc. Iva Bajerová OSK 12.9.2017 13:45 podepsáno

Předkladatel: Mgr. Hana Cermonová PRIM 12.9.2017 14:03 podepsáno





















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 21. 9. 2017 ZM 17 07 06 12

Název:
Návrh na vydání Obecně závazné vyhlášky č. 3/2017, která zrušuje OZV č. 5/2012

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na vydání Obecně závazné vyhlášky města Děčín č. 3/2017, kterou se 
zrušuje obecně závazná vyhláška města Děčín č. 5/2012 o stanovení opatření k omezení propagace hraní 
některých sázkových her, loterií a jiných podobných her, a

vydává

Obecně závaznou vyhlášku města Děčín č. 3/2017, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Děčín 
č. 5/2012 o stanovení opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných 
podobných her.

Stanovisko RM:
Rada města projednala návrh na svém zasedání dne 5. září 2017 a doporučuje zastupitelstvu města vydat 
Obecně závaznou vyhlášku města Děčín č. 3/2017, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Děčín 
č. 5/2012 o stanovení opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných 
podobných her.

Cena:      
Návrh postupu:          

Důvodová zpráva:
Návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky města Děčín č. 5/2012 o stanovení opatření k omezení 
propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her (dále jen „OZV č. 5/2012“) je 
Zastupitelstvu města Děčín předkládán po dohodě s odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva 
vnitra ČR, oddělení dozoru Ústí nad Labem, neboť problematiku omezení propagace hraní některých 
sázkových her, loterií a jiných podobných her upravuje zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, 
a to v celém rozsahu znění OZV č. 5/2012.

Vyjádření:

Příloha:
OZV_c_3_2017_zruseni_
OZV_5_2012_propagace_
hrani_sazkovych_her_a_l
oterii.pdf

Komentář:          



Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Jaromír Zajíček MPA TAJ 8.9.2017 10:04 podepsáno

Předkladatel: Mgr. Marie Blažková PRIM 8.9.2017 10:11 podepsáno



 STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN 
Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 3/2017, 

 
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Děčín 

č. 5/2012 o stanovení opatření k omezení propagace hraní 
některých sázkových her, loterií a jiných podobných her 

 
 
Zastupitelstvo města Děčín se na svém zasedání dne 21.09.2017 usnesením č. ZM 17 XX XX XX 
usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 
 
 

Článek 1 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Děčín č. 5/2012 o stanovení opatření k omezení 
propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her, vydaná Zastupitelstvem 
města Děčín dne 13.12.2012. 

 
 

Článek 2 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
 
 
 
 

Mgr. Marie Blažková 
primátorka 

 
 

Mgr. Hana Cermonová 
1. náměstkyně primátorky 

 

 
 
 
 
Potvrzení o době vyvěšení na úřední desce: 
 
Vyvěšeno na úřední desku dne:  ……………………… 
 
Sejmuto z úřední desky dne:      ……………………… 



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 21. 9. 2017 ZM 17 07 06 13

Název:
Bezúplatný převod staršího nábytku

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod staršího nábytku nad 20 tis. Kč z vlastnictví 
statutárního města Děčín do vlastnictví obce Markvartice, 407 42 Markvartice 280 dle přílohy č. 1 a 

schvaluje

převod staršího nábytku nad 20 tis. Kč, vše dle tabulky uvedené v příloze č. 1 materiálu a vzoru smlouvy o 
bezúplatném převodu, jež je přílohou č. 2 do vlastnictví obce Markvartice, 407 42 Markvartice 280. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 22.8.2017 bezúplatný převod staršího nábytku z vlastnictví statutárního města 
Děčín do vlastnictví obce Markvartice, 407 42 Markvartice 280., a usnesením č. RM 17 14 31 01 doporučila 
zastupitelstvu města bezúplatný převod staršího nábytku uvedenému subjektu schválit.

Cena: 72 712,00
Návrh postupu: RM doporučuje převod schválit

Důvodová zpráva:
Statutární město obdrželo žádost od obce Markvatice, Markvartice 280, 40742 o možnosti bezúplaného 
převodu starších regálů, které budou využívaný po vlastní úpravě v nově vybudovaném archivu na obecním 
úřadě Markvartice. Jedná se o různé druhy starých regálů, které jsou po Městské knihovně Děčín v suterénu 
bývalé knihovny a nabízíme je našim PO a okolním obcím, datum pořízení je pouze datumem bezúplatného 
převodu od Městské knihovny, celkové stáří je cca 20 let a byly nabízeny již průběžně i Městskou knihovnou. 
Z důvodu vyřazování staršího nábytku byla s ekonomickým odborem projednán způsob o bezúplatném 
převodu a vyřazení z majetku města. S právníkem byla konzultována a odsouhlasena smlouva o bezúplatném 
převodu, jež je přílohou č. 2 materiálu. Odbor provozní a organizační doporučuje schválit převod staršího 
nábytku do vlastnictví obce Markvartice.

Vyjádření:

Příloha:
příloha č. 1 k materialu 
ZM 17 07 06 13- 
Markvartice.pdf

Komentář: Příloha č. 1 - přehled nábytku



Příloha:
Vzor-Smlouva o 
bezuplatnem prevodu 
priloha c. 2 ZM 17 07 06 
13-Obec Markvartice.pdf

Komentář: Příloha č. 2-vzor smlouva o 
bezúplatném převodu

Příloha: zadost Obec 
Markvartice.pdf Komentář: Žádost

Příloha: Foto.jpg Komentář: Foto

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Petr Hodboď OPO 12.9.2017 13:04 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jaromír Zajíček MPA TAJ 12.9.2017 14:01 podepsáno



 

 

Příloha č. 1  
  
Statutární město Děčín  
IČ: 00261238  
SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek  
 
Inventární číslo Název Dat. pořízení Pořiz. cena Místnost Cena za MJ Množství MJ 
024476 Regál 02.01.2015 5 734,00 10013 SKLAD 5 734,00 1 ks 
024477 Regál 02.01.2015 9 638,00 10013 SKLAD 9 638,00 1 ks 
024478 Regál 02.01.2015 9 638,00 10013 SKLAD 9 638,00 1 ks 
024479 Regál 02.01.2015 9 638,00 10013 SKLAD 9 638,00 1 ks 
024480 Regál 02.01.2015 9 638,00 10013 SKLAD 9 638,00 1 ks 
024481 Regál 02.01.2015 9 638,00 10013 SKLAD 9 638,00 1 ks 
024482 Regál 02.01.2015 9 394,00 10013 SKLAD 9 394,00 1 ks 
024483 Regál 02.01.2015 9 394,00 10013 SKLAD 9 394,00 1 ks 
Celkem za organizaci 5242 vnitřní správa 72 712,00 
 
Celkem za AU 0000 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 72 712,00 
 
Celkem za SU 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 72 712,00 
 
 



Příloha č. 2 
 

 
VZOR  

 

SMLOUVA O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU 
  

I. Subjekty smlouvy 
 

Statutární město Děčín, IČO: 00261238, DIČ: CZ00261238, Mírové náměstí 1175/5, 
405 38 Děčín IV, dále jen jako dárce 
zastoupené primátorkou Mgr. Marií Blažkovou a 

Obec Markvartice, IČO: 00555916, Markvartice 280, 407 42 Markvartice a dále jen jako 
obdarovaný 
zastoupený starostou Obce Markvartice Tomášem Renkou 
 
 
 

II. Předmět smlouvy 
 

Dárce touto smlouvou bezúplatně převádí do vlastnictví starší regály, které jsou sepsány 
v příloze č.1 této smlouvy. 
 
Pořizovací cena daru: 72 712,00 Kč 
 

III. Prohlášení smluvních stran 
 

Bezúplatný převod formou daru schválilo zastupitelstvo statutárního města Děčín usnesením 
číslo ZM 17 07 06 13  na svém zasedání konaném dne  21.09.2017. 
 
 

IV. Ostatní a závěrečná ustanovení 
 

Dárce a obdarovaný prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich smluvní vůli a na důkaz 
toho podepisují. 
Darovací smlouva byla sepsána ve 2 vyhotoveních. Po 1 výtisku obdrží dárce a obdarovaný. 
    

V Děčíně dne ………………… 

  

 

 

 ……………………………………….   …………………………………… 
  Za smluvní stranu obdarovaného                                                Za smluvní stranu dárce 
             Tomáš Renka                                                                    Mgr. Marie Blažková 
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MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 21. 9. 2017 ZM 17 07 06 14

Název:
Bezúplatný převod staršího nábytku

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod staršího nábytku nad 20 tis. Kč z vlastnictví 
statutárního města Děčín do vlastnictví organizace FD ČVUT v Praze, vzdělávací středisko s ubytováním „ 
Zámecká Sýpka“, Nároží 6, Děčín I dle přílohy č. 1 a 

schvaluje

převod staršího nábytku nad 20 tis. Kč, vše dle tabulky uvedené v příloze č. 1 materiálu a vzoru smlouvy o 
bezúplatném převodu, jež je přílohou č. 2 do vlastnictví organizace FD ČVUT v Praze, vzdělávací středisko s 
ubytováním „ Zámecká Sýpka“, Nároží 6, Děčín I.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 22.8.2017 bezúplatný převod staršího nábytku z vlastnictví statutárního města 
Děčín do vlastnictví organizace FD ČVUT v Praze, vzdělávací středisko s ubytováním „ Zámecká Sýpka“, 
Nároží 6, Děčín I., a usnesením č. RM 17 14 31 02 doporučila zastupitelstvu města bezúplatný převod 
staršího nábytku uvedenému subjektu schválit.

Cena: 54 613,81
Návrh postupu: RM doporučuje převod schválit

Důvodová zpráva:
Statutární město obdrželo žádost od FD ČVUT v Praze ve věci darování staršího nábytku. Z důvodu 
vyřazování staršího nábytku byla s ekonomickým odborem projednán způsob o bezúplatném převodu a 
vyřazení z majetku města. S právníkem byla konzultována a odsouhlasena smlouva o bezúplatném převodu, 
jež je přílohou č. 2 materiálu. Odbor provozní a organizační doporučuje schválit převod staršího nábytku do 
vlastnictví FD ČVUT v Praze „ Zámecká Sýpka“ Nároží 6, Děčín I. Tento nábytek bude primárně sloužit jako 
vysokoškolská kolej.

Vyjádření:

Příloha:
příloha č. 1 k materialu 
ZM 17 07 06 14 - FD 
CVUT.rtf(Xivmds).pdf

Komentář: Příloha č. 1 - přehled nábytku



Příloha:
Vzor-Smlouva o 
bezúplatném převodu 
priloha c. 2-ZM 17 07 06 
14 - Zamecka Sypka.pdf

Komentář: Příloha č. 2-vzor smlouva o 
bezúplatném převodu

Příloha: zadost o nabytek FD 
CVUT.pdf Komentář: Žádost

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Petr Hodboď OPO 12.9.2017 13:07 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jaromír Zajíček MPA TAJ 12.9.2017 13:59 podepsáno



Příloha č. 1 k smlouvě o bezúplatném převodu pro FD ČVUT „ Zámecká 
Sýpka Děčín“  

 

 
 

 

Statutární město Děčín  
IČ: 00261238  
 
 
Inventární číslo Název Dat. pořízení Ks Cena 
016665 KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE LYRA ČERNÁ 26.01.2009 1 7 037,00 
002046 KONTEJNER 4 ZÁSUVKOVÝ SE ZÁMKEM 09.06.2004 1 3 660,00 
002686 STŮL POD PC-DI PLUTO 24.06.2004 1 3 080,00 
002942 ZÁVĚSNÁ POLICE NA ŠANONY 25.06.2004 1 1 464,00 
008859 SKŘÍŇ NÁSTAVBOVÁ DVEŘOVÁ 22.08.2005 1 2 434,74 
009108 SKŘÍŇ ŠATNÍ 29.08.2005 1 3 689,00 
009148 SKŘÍŇ DVEŘOVÁ POLICOVÁ 29.08.2005 1 4 257,82 
023329 Kancelářské křeslo SNERTINGE černo-modré 14.04.2014 1 1 750,00 
001128 SKŘÍŇ ZÁSUV.ÚZKÁ  PLUTO 19.05.2004 1 4 050,00 
001348 ŽIDLE IMPERAI-BOTTONATTO B07 ŠEDÁ 20.05.2004 1 1 290,00 
001350 ŽIDLE IMPERAI-BOTTONATTO B07 ŠEDÁ 20.05.2004 1 1 290,00 
001852 ŽIDLE IMPERIA 09.06.2004 1 1 297,00 
001995 ŽIDLE VÍNOVÁ-IMPERIE 09.06.2004 1 1 297,00 
001997 ŽIDLE VÍNOVÁ-IMPERIE 09.06.2004 1 1 297,00 
002681 STŮL KANCELÁŘSKÝ PLUTO 24.06.2004 1 2 650,00 
002916 SKŘÍŇKA SKLENĚNÁ PLUTO RUST. 25.06.2004 1 2 700,00 
006693 PODLOŽKA POD MAPY 26.11.2004 1 1 201,50 
010954 SKŘÍŇKA POLICOVÁ OLŠE-ATYP 21.08.2006 1 4 908,75 
011227 ERGO ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ 18.12.2006 1 3 532,00 
019529 konferenční židle čalouněná 12.09.2011 1 576,00 
019531 konferenční židle čalouněná 12.09.2011 1 576,00 
019569 konferenční židle čalouněná 12.09.2011 1 576,00 

 
Celkem                                                                                                                              54 613,81 
 



Příloha č. 2 
 

 
VZOR  

 

SMLOUVA O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU 
  

I. Subjekty smlouvy 
 

Statutární město Děčín, IČO: 00261238, DIČ: CZ00261238, Mírové náměstí 1175/5, 
405 38 Děčín IV, dále jen jako dárce 
zastoupené primátorkou Mgr. Marií Blažkovou a 

FD ČVUT v Praze., IČO: 68407700, „Zámecká Sýpka“ Nároží 6, Děčín I dále jen jako 
obdarovaný 
zastoupený vedoucím střediska Ing. Janem  Mejstříkem 
 
 
 

II. Předmět smlouvy 
 

Dárce touto smlouvou bezúplatně převádí do vlastnictví starší nábytek, který je sepsán 
v příloze č.1 této smlouvy. 
Pořizovací cena daru: 54 613,81Kč 
 

III. Prohlášení smluvních stran 
 

Bezúplatný převod formou daru schválilo zastupitelstvo statutárního města Děčín usnesením 
číslo ZM 17 07 06 14  na svém zasedání konaném dne 21.09.2017. 
 
 

IV. Ostatní a závěrečná ustanovení 
 

Dárce a obdarovaný prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich smluvní vůli a na důkaz 
toho podepisují. 
Darovací smlouva byla sepsána ve 2 vyhotoveních. Po 1 výtisku obdrží dárce a obdarovaný. 
    

V Děčíně dne ………………… 

 

   

 

 

 ……………………………………….   …………………………………… 
  Za smluvní stranu obdarovaného                                                Za smluvní stranu dárce 
             Ing. Jan Mejstřík                                                                  Mgr. Marie Blažková 



 

 

Vážená paní Mrvová, 
 
žádám o poskytnutí staršího nábytku, který se chystá Magistrát města  
Děčína vyřadit. Nábytek bude použit na Zámecké sýpce v Děčíně, která  
primárně slouží jako vysokoškolská kolej a některé její vybavení je již  
v horším stavu, než Váš nepotřebný nábytek. 
 
Kontaktní údaje: 
 
Vedoucí střediska: Ing. Jan Mejstřík 
FD ČVUT v Praze 
Vzdělávací středisko s ubytováním „Zámecká Sýpka“ 
Nároží 6 
405 01 Děčín I 
 
Přeji hezký den, 
 
Mejstřík 
www.zamecka-sypka.cz 
773 793 405 
 
 

http://www.zamecka-sypka.cz/


MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 21. 9. 2017 ZM 17 07 06 15

Název:
Bezúplatný převod výpočetní techniky

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod starší výpočetní techniky nad 20 tis. Kč z 
vlastnictví statutárního města Děčín do vlastnictví organizace Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR vše 
dle tabulky uvedené v příloze č. 1 a

schvaluje

převod starší výpočetní techniky nad 20 tis. Kč, vše dle tabulky uvedené v příloze č. 1 materiálu a vzoru 
smlouvy o bezúplatném převodu, jež je přílohou č. 2 do vlastnictví organizace Svazu neslyšících a 
nedoslýchavých v ČR, Litoměřická 136/35, Děčín III, IČO: 70857920.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 22.8.2017 bezúplatný převod starší výpočetní techniky z vlastnictví statutárního 
města Děčín do vlastnictví organizace Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Litoměřická 136/35, Děčín 
III, a usnesením č. RM 17 14 31 01 doporučila zastupitelstvu města bezúplatný převod starší výpočetní 
techniky uvedenému subjektu schválit.

Cena: 31 179,00
Návrh postupu: RM doporučuje převod schválit

Důvodová zpráva:
O starší výpočetní techniku projevila zájem organizace Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, která bude 
touto organizací užívána a hlavně bude sloužit pro komunikaci se svými neslyšícími členy. Žádost je 
opakovaně realizována dle vyřazování výpočetní techniky. S ekonomickým odborem byl projednán způsob 
darování a vyřazení z majetku města a s právníkem byla konzultována a odsouhlasen bezúplatný převod, jež 
je přílohou č. 2 materiálu. Odboru provozní a organizační doporučuje schválit převod starší výpočetní techniky 
do vlastnictví organizace Svazu neslyneslyšících a nedoslýchavých v ČR, Litoměřická 136/35, Děčín III.

Vyjádření:

Příloha:
PŘILOHA Č. 1 k materiálu 
ZM 17 07 06 15-Svaz 
neslyšicich a 
nedoslychavych.pdf

Komentář: Příloha č. 1 - přehled výpočetní 
techniky



Příloha:

Vzor-Smlouva o 
bezúplatném převodu 
priloha c. 2 ZM 17 07 06 
15 - Svaz neslysicich a 
nedoslychavych.pdf

Komentář: Příloha č. 2 - vzor smlouva o 
bezúplatném převodu

Příloha: Zadost Svaz 
neslysicich.pdf Komentář: Žádost

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Petr Hodboď OPO 12.9.2017 13:07 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jaromír Zajíček MPA TAJ 12.9.2017 14:00 podepsáno



 

Datum: Datum a podpis: 
Členové DIK: Odpovědná osoba: 
 
 
 
Vytvořeno dne 19.6.2017   Strana 1 (celkem 1) 
 

Příloha č. 1 k smlouvě o bezúplatném převodu pro Svaz neslyšících a 
nedoslýchavých v ČR 

 

  
Statutární město Děčín  
IČ: 00261238  
 
Inventární číslo Název Dat. pořízení ks Cena 
010551 TISKÁRNA HP LJ 1022 N 06.01.2006 1 8 450,00 
011978 MONITOR HP L1906, LDC 19 17.07.2007 1 5 117,00 
016772 počítač HP dc5800 SFF, model KV520EA 20.02.2009 1 17 612,00 
CELKEM    31 179,00 
 



Příloha č. 2 
 

 
VZOR  

 

SMLOUVA O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU 
  

I. Subjekty smlouvy 
 

Statutární město Děčín, IČO: 00261238, DIČ: CZ00261238, Mírové náměstí 1175/5, 
405 38 Děčín IV, dále jen jako dárce 
zastoupené primátorkou Mgr. Marií Blažkovou a 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR., IČO: 70857920, Litoměřická 136/35, Děčín III,  
dále jen jako obdarovaný 
zastoupený: Vladimírem Tučekem 
 
 
 

II. Předmět smlouvy 
 

Dárce touto smlouvou bezúplatně převádí do vlastnictví výpočetní techniku, která je sepsána 
v příloze č.1 této smlouvy. 
Pořizovací cena daru: 31 179,00Kč 
 

III. Prohlášení smluvních stran 
 

Bezúplatný převod schválilo zastupitelstvo statutárního města Děčín usnesením               
číslo ZM 17 07 06 15  na svém zasedání konaném dne  21.09.2017. 
 
 

IV. Ostatní a závěrečná ustanovení 
 

Dárce a obdarovaný prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich smluvní vůli a na důkaz 
toho podepisují. 
Darovací smlouva byla sepsána ve 2 vyhotoveních. Po 1 výtisku obdrží dárce a obdarovaný. 
    

V Děčíně dne ………………… 

 

   

 

 

 ……………………………………….   …………………………………… 
  Za smluvní stranu obdarovaného                                                Za smluvní stranu dárce 
             Vladimír Tuček Mgr. Marie Blažková 





MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 21. 9. 2017 ZM 17 07 06 16

Název:
Návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně - opakovaná volba

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města
zvolilo

paní Hanu Horákovou****** do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební období 2017 - 2021.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 05.09.2017 návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na 
volební období 2017 - 2021 a doporučuje zastupitelstvu města zvolit paní Hanu Horákovou do funkce 
přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební období 2017 - 2021.

Cena:      
Návrh postupu: RM doporučuje zvolit navrhovanou kandidátku

Důvodová zpráva:
Návrh je podán s odvoláním na ustanovení zákona č. 126/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a 
zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o soudech“). Jmenovaná vykonávala funkci přísedícího ve volebním období 2005 - 2009, 
2009 - 2013, 2013 - 2017, kdy volební období končí dnem 19.09.2017 a projevila zájem o pokračování v této 
funkci po další, již 4. volební období. Souhlas se znovuzvolením vyslovila i předsedkyně Okresního soudu v 
Děčíně. Návrh je podán, v souladu s § 64 odst. 3, zákona o soudech, po projednání a doporučení člena 
zastupitelstva Pavla Sinka. 

Vyjádření:

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Vladimíra Holečková OSC 12.9.2017 13:01 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jaromír Zajíček MPA TAJ 12.9.2017 13:27 podepsáno





MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 21. 9. 2017 ZM 17 07 06 17

Název:
Návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně - opakovaná volba

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města
zvolilo

paní Bc. Halku Horáčkovou****** do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební období 2017 - 
2021.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 05.09.2017 návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na 
volební období 2017 - 2021 a doporučuje zastupitelstvu města zvolit paní Bc. Halku Horáčkovou do funkce 
přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební období 2017 - 2021.

Cena:      
Návrh postupu: RM doporučuje zvolit navrhovanou kandidátku

Důvodová zpráva:
Návrh je podán s odvoláním na ustanovení zákona č. 126/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a 
zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o soudech“). Jmenovaná vykonávala funkci přísedícího ve volebním období 2005 - 2009, 
2009 - 2013, 2013 - 2017, kdy volební období končí dnem 19.09.2017 a projevila zájem o pokračování v této 
funkci po další, již 4. volební období. Souhlas se znovuzvolením vyslovila i předsedkyně Okresního soudu v 
Děčíně. Návrh je podán, v souladu s § 64 odst. 3, zákona o soudech, po projednání a doporučení člena 
zastupitelstva Pavla Sinka. 

Vyjádření:

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Vladimíra Holečková OSC 12.9.2017 13:01 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jaromír Zajíček MPA TAJ 12.9.2017 13:24 podepsáno





Konané dne: 21. 9. 2017 ZM 17 07 06 18

Název:
Zásady postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby 
čistíren odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh Zásad postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové 
dotace v rámci programu podpory výstavby čistíren odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území 
statutárního města Děčín a

schvaluje

Zásady postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby 
čistíren odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín.

Stanovisko RM:
Rada města projednala návrh Zásad postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v 
rámci programu podpory výstavby čistíren odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území 
statutárního města Děčín a svým usnesením č. RM 17 15 34 01 ze dne 5.9. 2017 doporučila zastupitelstvu 
města schválit Zásady postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu 
podpory výstavby čistíren odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín.

Cena: 2 000 000,00
Návrh postupu: RM doporučuje

Důvodová zpráva:
Vzhledem k narůstajícím problémům se zneškodňováním odpadních vod ze stávajících, ale i nově 
budovaných rodinných domů na území statutárního města Děčín, zadalo vedení města odboru životního 
prostředí úkol - vytvořit program podpory na výstavba čistíren odpadních vod (dále jen „ČOV“) v těch 
lokalitách, kde není z technického či ekonomického hlediska hlediska výhledová možnost na připojení 
nemovitosti (rodinného domu) ke stokové síti zakončené centrální ČOV.

Vyjádření:

Příloha:
COV 
dotace_prehled_anonym_
ZM_A.pdf

Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Mgr. Jiří Hykš OZP 12.9.2017 11:55 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 12.9.2017 13:22 podepsáno

typ zobrazení anonymně



katastrální území pozemek stavební povolení kolaudace

Boletice nad Labem 2.1.2017 ANO 06.06.2017

Březiny u Děčína 2.1.2017 NE

Maxičky 4.5.2017 NE

Chlum u Děčína 10.4.2017 NE

Krásný Studenec 29.5.2017 NE

Vilsnice 17.5.2017 NE

Maxičky 5.6.2017 NE

Přehled povolených ČOV od 1.1.2017



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 21. 9. 2017 ZM 17 07 06 19

Název:
Zápis z 27. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 07.09.2017 

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města
bere na vědomí

zápis z 27. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 07.09.2017 

rozhodlo

respektovat obsah mandátní smlouvy se Sportovním klubem Děčín v plném rozsahu až do rozhodnutí 
Krajského soudu.

Stanovisko RM:

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

Důvodová zpráva:
Viz příloha - Zápis z 27. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 07.09.2017 

Vyjádření:

Příloha: Zapis_KV_ZM_27_170907
_anonym.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Petr Hodboď OPO 11.9.2017 16:41 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jaromír Zajíček MPA TAJ 11.9.2017 18:27 podepsáno









MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 21. 9. 2017 ZM 17 07 06 20

Název:
Smlouva o právu k provedení stavby a vypořádání zhodnocení nemovité věci

Mimořádný materiál:  
Důvod předložení:
Nedílná součást doplnění výzvy v rámci stavební řízení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh Smlouvy o právu k provedení stavby a vypořádání zhodnocení 
nemovité věci a tento návrh

schvaluje

.

Stanovisko RM:
Rada města projednala návrh Smlouvy o právu k provedení stavby a vypořádání zhodnocení nemovité věci a 
usnesením č. RM 17 16 36 03 ze dne 19.09.2017 doporučila zastupitelstvu města tento návrh schválit.

Cena:      
Návrh postupu: RM doporučuje

Důvodová zpráva:
V rámci projektu „Obnova historické části Podmokel - etapa C“ bude realizace probíhat i na pozemku č.p. 
821/1 v k.ú. Podmokly ve vlastnictví ČEZ Korporátní služby, s.r.o. S vlastníkem pozemku a právními zástupci 
města byl domluven postup, který upravuje Smlouva o právu k provedení stavby a vypořádání zhodnocení 
nemovité věci. Dokument je taktéž nedílnou součástí podkladů pro vydání povolení stavby. 
Stanovisko OKD: Odbor komunikací a dopravy jako správce veřejného prostranství, městské zeleně a 
místních komunikací souhlasí s údržbou zelených a zpevněných ploch po ukončení stavby na své náklady.

Finanční prostředky jsou zahrnuty v celkových nákladech na realizaci stavby.

Vyjádření:

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Mgr. Bc. Petr Kužel OR 20.9.2017 14:08 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 20.9.2017 15:09 podepsáno





MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 21. 9. 2017 ZM 17 07 07 01

Název:
Prodej pozemku p. č. 1235/1 k. ú. Děčín - záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

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

záměr města prodat pozemek p. č. 1235/1 o výměře 27 m2 v k. ú. Děčín.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 5.9.2017 návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a usnesením č. RM 17 15 37 26 
doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1235/1 k.ú.Děčín o výměře  
27 m2.

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučila zveřejnit záměr města



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 

- OMH obdržel žádost o prodej pozemku p. č. 1235/1 k. ú. Děčín o výměře 27 m2; 

- žadatelé jsou vlastníky sousedních pozemků s domem č. p. 677; 

- dle sdělení žadatelů byl pozemek p. č. 1235/1 k. ú. Děčín v minulosti v jejich vlastnictví, následně byl při 
výstavbě sídliště Kamenická vykoupen pro účely stavby; 

- o pozemek žádají z důvodu scelení vlastnictví a nadále jej hodlají využívat jako zahradu. 

Poznámka: 

OR – nemá v této lokalitě žádný záměr. 

OSU - oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji pozemku parc. č. 1235/1 v 
katastrálním území Děčín na zahradu. 
OSU - oddělení 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 platné územně plánovací 
dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a je součástí zóny SM – smíšená městská zóna. S 
prodejem pozemku souhlasíme. 

Funkční využití zóny SM dle čl. 8 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části 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 rozpracovaný Návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do plochy SM – 
plocha smíšená obytná městská. 

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji p.p.č. 1235/1 v k. ú. Děčín za účelem scelení 
majetku a užívání zahrady. 

OMH – souhlasí s prodejem pozemku p. č. 1235/1 k. ú. Děčín za účelem scelení majetku žadatelů. Pozemek 
byl v minulosti ve vlastnictví žadatelů, pro stavbu sídliště byl vykoupen. Žadatelé chtějí pozemek nadále 
využívat jako zahradu a scelení se svým majetkem. 

Jedná se o pozemek p. č. 1235/1 o výměře 27 m2 v k. ú. Děčín. 



Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“ 
II. pásmo – 1000,00 Kč/m2 x koef. 0,2 – zarovnání, tj. 200,-Kč/m2 – celkem 5.400,00 Kč + ostatní náklady 
spojené s převodem 

Nájemní smlouva: 0 

Účel dle žádosti: zahrada 

Žadatelé: ******

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

Vyjádření:

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

Vysvětlivky:

Příloha: KM 1235_1_101 
zakres.pdf Komentář:          

Příloha: ANO 1235_1 zadost.pdf Komentář:          

Příloha: foto 1235_1_101.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž 12.9.2017 06:57 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 12.9.2017 09:31 podepsáno













MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 21. 9. 2017 ZM 17 07 07 02

Název:
Prodej pozemku p. č. 797 k. ú. Horní Oldřichov - záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
zveřejňuje

záměr města prodat pozemek p. č. 797 k. ú. Horní Oldřichov o výměře 15 m2.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 11.7.2017 návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a usnesením číslo
RM 17 13 37 10 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 797 k.ú. Horní
Oldřichov o výměře 15 m2.

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučila zveřejnit záměr města



Důvodová zpráva:

Rekapitulace: 

- OMH obdržel žádost o prodej pozemku p. č. 797 v k. ú. Horní Oldřichov o výměře 15 m2- pozemek pod 
trafostanicí; 

- žadatel společnost ČEZ Distribuce a.s., žádá o prodej pozemku p. č. 797 k. ú. Horní Oldřichov z 
důvodu rekonstrukce vedení NN a rekonstrukce stávající trafostanice, včetně zřízení VB práva cesty a 
vedení inženýrských sítí; 

- v současné době je zmíněný pozemek zastavěn z celé části zastaralou trafostanicí DC–1741 ve 
vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce a.s.

Poznámka:

OR - po konzultaci s projektanty sděluje, že tento pozemek není předmětem investiční akce v této lokalitě, 
která zahrnuje zejména vybudování splaškové kanalizace, likvidaci dešťových vod a nové povrchy 
komunikací. Odbor rozvoje v současné době neeviduje žádné jiné záměry v této lokalitě. 

OSU - oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji pozemku st.p.č. 797 v 
katastrálním území Horní Oldřichov o výměře 15 m², včetně zřízení věcného řemene práva cesty a vedení 
inženýrských sítí. 
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 předmětné pozemky se dle 
platného Územního plánu města Děčín nachází v zastavěném území a jsou součástí zóny D – plochy a areály 
dopravy. Upozorňujeme, že předmětné pozemky se nachází v záplavové zóně s označením Q20, Q50 a 
Q100. S prodejem pozemku a věcným břemenem souhlasíme. 
Funkční využití zóny D dle čl. 8 odst. 1 písm. j) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín: 
Přípustné: dopravní skelet města tvořený stávajícími i navrženými silnicemi, komunikacemi a trasami všech 
kategorií, veřejná osobní a nákladní doprava, MHD, účelové stavby a provozní objekty, přístavy, nádraží, 
služby pro motoristy, parkovací a odstavná stání povrchová a podpovrchová, garážové dvory individuální i 
hromadné, terminál hromadné dopravy, 
Výjimečně přípustné: podnikatelská činnost (stravování, informace, související služby), bydlení s podmínkou 
zachování dominantní funkce zóny a za podmínky splnění hygienických limitů, veřejné WC, 
Nepřípustné: všechny ostatní provozy a činnosti neodpovídající svým provozem a charakterem přípustné 
činnosti. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1 - 2 (pro HG až 3) 
intenzita zastavění pozemku v %: 90 (zohlednit speciální charakter). 

Poznámka: Pro informaci uvádíme, že rozpracovaný Návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do 
plochy DS – plocha pro silniční dopravu. 

OZP - nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji st. p. č. 797 v k.ú. Horní Oldřichov o vým. 15 m2, 
včetně VB práva cesty a vedení inženýrských sítí. 

OMH – požadovaný pozemek p. č. 797 k. ú. Horní Oldřichov je v současné době zastavěn z celé části 
zastaralou trafostanicí, přístup k pozemku bude řešen zřízením VB práva cesty a vedení inženýrských sítí. 
S prodejem souhlasíme. 

Jedná se o pozemek p. č. 797 k. ú. Horní Oldřichov o výměře 15 m2. 

Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“ 
II. pásmo – 1.000,-Kč/m2 – koef. 0,8 - využití pro podnikání, tj. 800,00 Kč/m2 – celkem 12.000,00 Kč. 
Účel dle žádosti: podnikání - výstavba kompaktní trafostanice 



Žadatel: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV 

Závazky a pohledávky vůči městu: 0

Vyjádření:

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

Vysvětlivky:

Příloha: ANO zadost p.c.797 ku 
104.pdf Komentář:          

Příloha: KM 797_109.pdf Komentář:          

Příloha: 797_104 FOTO.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž 12.9.2017 06:58 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 12.9.2017 09:32 podepsáno













MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 21. 9. 2017 ZM 17 07 07 03

Název:
Prodej částí pozemku p. č. 761/118 k. ú. Bynov - záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Bynov a
zveřejňuje

záměr města prodat části pozemku p. č. 761/118 k. ú. Bynov o výměře dle GP, který bude vyhotoven.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 05.09.2017 návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Bynov a usnesením číslo  
RM 17 15 37 27 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 761/118  
k. ú. Bynov o výměře dle GP, který bude vyhotoven.

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



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 

-OMH obdržel žádost o prodej částí pozemku p. č. 761/118 k. ú. Bynov; 

- žadatelé vlastní sousední pozemek p. č. 779 k. ú. Bynov se stavbou technického vybavení č. p. 303, která 
bude sloužit jako nástrojářská dílna (nerušícího charakteru); 

-stejní žadatelé mají již zažádáno o sousední pozemky p. č. 761/119 a p. č. 761/130 k. ú. Bynov, které byly 
usnesením zastupitelstva města č. ZM 17 05 04 04 ze dne 25.5.2017 zveřejněny k prodeji; 

-geometrickým měřením bylo zjištěno, že požadovaná část zasahuje i do částí pozemku p. č. 761/118 k. ú. 
Bynov; 

- žadatelé dodatečně zažádali o odkoupení částí pozemku p. č. 761/118 k. ú. Bynov, dle GP, který bude 
vyhotoven; 

- prodejem částí pozemku dojde k ucelení prostoru. 

Poznámka: 

OR – nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OSU – oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji částí pozemku p. č. 
761/118 v katastrálním území Bynov za účelem dorovnání hranic pozemku. 
OSU - oddělení 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 platné územně plánovací 
dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a je součástí zóny SM - smíšená městská zóna. S 
prodejem částí pozemku souhlasíme. 
Funkční využití zóny SM dle čl. 8 odst.1 písm. b) vyhlášky č.3/2002 o závazné části územ. 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 T 
– plocha technické infrastruktury. 

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji částí pozemku p.č. 761/118 v k.ú. Bynov za 
účelem dorovnání hranic a zajištění budovy ve vlastnictví žadatele proti vandalismu. Opětovně upozorňujeme 
na nutnost zachovat průchodnost užívané cesty směrem k nákupnímu centru a stanici MAD. 

OSC – nemá námitek k prodeji části p.p.č.761/118 k. ú. Bynov za předpokladu, že následným oplocením 
pozemku nedojde ke zhoršení rozhledových poměrů. (průhledené oplocení do výšky max. 0,7m). 

OKD – nemá námitek k prodeji části pozemku p.č. 761/118 k.ú. Bynov. 

OMH – místním šetřením bylo zjištěno, že požadovaná část pozemku zasahuje do částí pozemku p. č. 
761/118 k. ú. Bynov, žadatelé si dodatečně zažádali o části tohoto pozemku. Prodejem dojde k ucelení 



prostoru. Přístup k nákupnímu centru a MAD bude i nadále zajištěn. S prodejem souhlasíme. 

Jedná se o části pozemku p. č. 761/118 k. ú. Bynov. 

Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“ 
II. pásmo – 1000,-Kč/m2 x koef. 0,9 (ostatní účely jinde neuvedené), tj. 900 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s 
prodejem. 

Nájemní smlouva: 0 

Účel dle žádosti: zázemí k vlastní nemovitosti 

Žadatel: manželé Šárka a Aleš Vinterovi, Zátiší 294, Jílové 

Závazky a pohledávky vůči městu žadatel nejsou vedeni v evidenci dlužníků města

Vyjádření:

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

Vysvětlivky:

Příloha: KM 761_118_103.pdf Komentář:          

Příloha: ANO zadost 761_118.pdf Komentář:          

Příloha: foto 761_118_103.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž 12.9.2017 06:59 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 12.9.2017 09:34 podepsáno















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 21. 9. 2017 ZM 17 07 07 04

Název:
Prodej pozemků p. č. 348/11, p. č. 348/8, p. č. 348/13 a st. p. č. 463 k. ú. Prostřední Žleb - záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje

záměr města prodat pozemky p. č. 348/11 o výměře 1419 m2, p. č. 348/8 o výměře 1348 m2, p. č. 348/13 o 
výměře 272 m2 a st. p. č. 463 o výměře 56 m2 k. ú. Prostřední Žleb.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 05.09.2017 návrh na prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a usnesením číslo 
RM 17 15 37 22 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 348/11 o výměře 
1419 m2, p. č. 348/8 o výměře 1348 m2, p. č. 348/13 o výměře 272 m2 a st. p. č. 463 o výměře 56 m2 k. ú. 
Prostřední Žleb.

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



Důvodová zpráva:

Rekapitulace: 

- OMH obdržel žádost na pronájem pozemků p. č. 357 o výměře 5 372 m2, p. č. 362 o výměře 262 m2, p. č. 
348/7 o výměře 891 m2 a p. č. 348/17 o výměře 538 m2 v k. ú. Prostřední Žleb za účelem vybudování 
ovocného sadu; 

- stejný žadatel již o tyto pozemky žádal k odprodeji, zastupitelstvo města usn. č. ZM 17 04 08 01 ze dne 
27.4.2017 zveřejnilo záměr města prodat tyto pozemky; 

- vzhledem k vysoké ceně a špatnému přístupu k pozemkům, žadatel od prodeje odstoupil a zažádal u 
pozemků p. č. 357, p. č. 362, p. č. 348/7 a p. č. 348/17 v k. ú. Prostřední Žleb pouze o pronájem; 

- současně stejný žadatel zažádal o prodej pozemků p. č. 348/11 o výměře 1419 m2, p. č. 348/8 o výměře 
1348 m´2, p. č. 348/13 o výměře 272 m2 a st. p. č. 463 o výměře 56 m2 k. ú. Prostřední Žleb za účelem 
vybudování ovocného sadu a chovatelství; 

- záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Poznámka: 

OR – nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OSU - oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji pozemků st. p. č. 463, 
parc. č. 348/8, 348/11, 348/13 v katastrálním území Prostřední Žleb za účelem zemědělské činnosti – ovocný 
sad, zemědělství. OSU - oddělení 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 pozemky p.č. 348/13 a st.p.č. 463 se 
dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a jsou součástí zóny 
BV – smíšená zóna s RD venkovského typu. Pozemky p.č. 348/8 a 348/11 se nacházejí v zóně ZPF – zóna 
zemědělských kultur. Část pozemku p.č. 348/11 se nalézá v zastavitelném území v návrhové ploše doprava s 
označením D V/5 – plochy a areály dopravy, vše k.ú. Prostřední Žleb. Z důvodů možného rozšíření železnice, 
kolejových úprav a zkapacitnění trati ČD doporučujeme pouze pronájem pozemků. Upozorňujeme, že 
pozemek p.č. 348/11 k.ú. Prostřední Žleb je dotčen ochranným pásmem železnice. 
Funkční využití zóny BV dle čl. 8 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín: 
Přípustné: 
individuální trvalé bydlení v příměstské zóně ve spojení s užitkovými zahradami a samozásobitelským 
hospodářstvím, ojediněle i v bytových domech, individuální rekreace, lokální občanské vybavení (maloobchod, 
veřejné ubytování a stravování, sportovní zařízení), nerušící podnikatelské aktivity, odpovídající komunikace 
(přístupové a účelové), turistické trasy, odstavná parkoviště, MHD, garáže, všechny formy zeleně, nezbytná 
technická infrastruktura, 
Výjimečně přípustné: 
objekty zemědělské výroby (pásmo hygienické ochrany), rodinné farmy, nerušící výrobní aktivity a služby, 
Nepřípustné: 
ostatní rušící výrobní aktivity a služby. 
Prostorové uspořádání: 
počet podlaží: 1 - 2 + podkroví 
intenzita zastavění pozemku v %: 15. 
Funkční využití zóny ZPF dle čl. 8 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín: 
Přípustné: produkční zemědělská výroba (orná půda, trvalé trávní porosty, sady, zahrady, zahradnictví, 
školkařství), účelové stavby sloužící pro využití pozemků, nadřazené trasy technické infrastruktury, 
komunikační síť s převahou účelových komunikací, turistické cesty a vyhlídky, cykloturistika, opatření pro 
zachování průchodnosti krajiny, obnova stabilizačních a protierozních opatření (strukturní zeleň, meze) v 
rámci souhrnných pozemkových úprav, nelesní ekosystémy, doprovodná a strukturní zeleň, vodní toky a 
plochy, přístupové komunikace, 
Výjimečně přípustné: 



zahrádkářské osady, 
Nepřípustné: nesouvisející činnost s využitím pozemků zemědělského půdního fondu. 
Prostorové uspořádání: 
počet podlaží: 1 + podkroví 
intenzita zastavění pozemku v %: u stávajících zahrádkářských osad max. 25 m2, u ostatních zohlednit 
speciální charakter. 
Poznámka: Pro informaci uvádíme, že rozpracovaný Návrh Územního plánu Děčín řadí pozemky p. č. 348/13 
a 463 do plochy Z – plocha zeleně – ostatní zeleň v krajině a pozemky p. č. 348/8 a 348/11 do plochy NZ.2 – 
plocha zemědělská/trvalý travní porost, vše k. ú. Prostřední Žleb. 

OZP - nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji pozemku p. č. 348/11, p. p. č. 348/8, p. p .č. 
348/13 a st. p. č. 463 v k. ú. Prostřední Žleb za účelem obnovení ovocného sadu a chovu drobného zvířectva. 
Upozorňujeme, že pokud bude žadatel řešit v rámci obnovy ovocného sadu a dalšího užívání shora 
uvedených pozemků kácení dřevin, je třeba postupovat v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění. 

OKD - upozorňuje, že přístup, příjezd k pozemkům není zajištěn z místní komunikace. Odbor komunikací a 
dopravy nemá námitek k prodeji pozemku p.č. 348/11, p.č. 348/8, p.č. 348/13 a st.p.č. 463 k.ú. Prostřední 
Žleb. 

OMH – místním šetřením bylo zjištěno, že pozemky jsou zanedbané a zarostlé letitým náletem, pro město 
nepřístupné. S prodejem a pronájmem souhlasíme. Přístup na pozemky má žadatel zajištěn přes pozemky 
jiného vlastníka.

Návrh ceny za prodej pozemků dle „Zásad“
III. pásmo – zahrada – 200,00 Kč/m2 (3095 m2) – celkem 619.000,00 Kč. 

Nájemní smlouva: 0 

Účel dle žádosti: ovocný sad, chovatelství 

Žadatel:****** 

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

Vyjádření:

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

Vysvětlivky:

Příloha: KM- zakres 
ov.sad_109.pdf Komentář:          

Příloha: ANO zadost 
ov.sad_109.pdf Komentář:          

Příloha: FOTO OVOCNY 
SAD_109.pdf Komentář:          



Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž 12.9.2017 07:15 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 12.9.2017 09:34 podepsáno













MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 21. 9. 2017 ZM 17 07 07 05

Název:
Prodej pozemku p.č. 121/1 k.ú. Krásný Studenec – záměr 

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Krásný Studenec a 
zveřejňuje

záměr města prodat pozemek p.č. 121/1 o výměře 449 m2 v k.ú. Krásný Studenec. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 5. 9. 2017 návrh na prodej pozemku v k.ú. Krásný Studenec a 
usnesením č. RM 17 15 37 25 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p.č. 
121/1 o výměře 449 m2 v k.ú. Krásný Studenec. 

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



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:

- žádost o prodej pozemku p.č. 121/1 k.ú. Krásný Studenec pro zajištění odvodnění pozemků ve vlastnictví 
žadatele;

- pozemek p.č. 121/1 je v evidenci katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost a slouží pro přístup k 
pozemkům žadatele (p.č. 121/3,121/4) a dále k pozemku p.č. 739/2 ve vlastnictví soukromých osob – 
pozemek p.č. 121/1 je zatížen věcnými břemeny práva chůze a jízdy (služebnost cesty) pro vlastníky 
pozemků;

- případným prodejem požadovaného pozemku zůstane přístup a příjezd k pozemku p.č. 739/2 k.ú. Krásný 
Studenec formou zřízeného věcného břemene zachován.

Vyjádření:
OR – nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.

OSU – odd. územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji pozemku p. č. 121/1 v k.ú. 
Krásný Studenec z důvodů zabezpečení sousedních pozemků před podmáčením.
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že předmětný pozemek se dle platné územně plánovací 
dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území v zastavitelné návrhové ploše č. III/8 a je součástí 
zóny BV – smíšená zóna s RD venkovského typu. S prodejem pozemku souhlasíme za předpokladu 
zachování věcného břemena pro vlastníka pozemku p.č. 739/2 k.ú. Krásný Studenec.
Funkční využití zóny BV dle čl. 8 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín:
- přípustné: individuální trvalé bydlení v příměstské zóně ve spojení s užitkovými zahradami a 
samozásobitelským hospodářstvím, ojediněle i v bytových domech, individuální rekreace, lokální občanské 
vybavení (maloobchod, veřejné ubytování a stravování, sportovní zařízení), nerušící podnikatelské aktivity, 
odpovídající komunikace (přístupové a účelové), turistické trasy, odstavná parkoviště, MHD, garáže, všechny 
formy zeleně, nezbytná technická infrastruktura;
- výjimečně přípustné: objekty zemědělské výroby (pásmo hygienické ochrany), rodinné farmy, nerušící 
výrobní aktivity a služby;
- nepřípustné: ostatní rušící výrobní aktivity a služby.
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1-2 + podkroví, intenzita zastavění pozemku v %: 15.
Poznámka: pro informaci uvádíme, že rozpracovaný Návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do 
plochy NZ.2 – plocha zemědělská/trvalý travní porost.

OZP – nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 121/1 k.ú. Krásný Studenec za účelem zabezpečení pozemků 
p.č. 121/3 a 121/4. Pozemek p.č. 121/1 slouží jako jediný možný přístup k dalším pozemkům a domníváme 
se, že by měl zůstat v majetku města nehledě na zřízené věcné břemeno.

OMH – dle sdělení žadatele jsou pozemky v jeho vlastnictví trvale podmáčeny vodou stékající od bývalého 
nefunkčního vodojemu (st.p.č. 121/2) a dále i z nedaleké vodoteče. Podmáčený terén mu tak neumožňuje 
plné využití vlastních pozemků.
Pozemek p.č. 121/1 je v evidenci katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost a slouží pro přístup k 
pozemkům žadatele (p.č. 121/3,121/4) a dále k pozemku p.č. 739/2 ve vlastnictví soukromých osob. Pozemek 
p.č. 121/1 je zatížen věcnými břemeny práva chůze a jízdy (služebnost cesty) pro vlastníky pozemků a při 
případném prodeji zůstane přístup a příjezd k pozemku p.č. 739/2 k.ú. Krásný Studenec formou zřízeného 
věcného břemene zachován.
Pozemek p.č. 739/2 k.ú. Krásný Studenec je v evidenci katastru nemovitostí veden jako orná půda a dle 
rozpracovaného Návrhu Územního plánu Děčín nachází v nezastavěném území v ploše NZ1-plocha 
zemědělská – orná půda.

Jedná se o prodej pozemku p.č. 121/1 o výměře 449 m2 v k.ú. Krásný Studenec.

Cena pozemku: dle „Zásad“ II. pásmo – 1000,00 Kč/m2 – koef. 0,9 – ostatní účely – celkem 404.100,00 Kč 

Nájemní smlouva: 0



Účel dle žádosti: zajištění odvodnění pozemků

Žadatelé: ******

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

Vyjádření:

OR OSU OZP OMH                            
A A N A                            

Vysvětlivky:

Příloha: 121 km.pdf Komentář:          

Příloha: 121 zad.pdf Komentář:          

Příloha: 121a foto.pdf Komentář:          

Příloha: 121b foto.pdf Komentář:          

Příloha: 121c foto.pdf Komentář:          

Příloha: 121d foto.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž 12.9.2017 07:17 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 12.9.2017 09:35 podepsáno

















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 21. 9. 2017 ZM 17 07 07 06

Název:
Prodej pozemků p.č. 761/72 a p.č. 761/74 k.ú. Bynov – záměr 

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Bynov a
zveřejňuje

záměr města prodat pozemky p.č. 761/72 o vým. 16 m2 a p.č. 761/74 o vým. 14 m2 v k.ú. Bynov.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 5.9. 2017 návrh na prodej pozemků v k.ú. Bynov a usnesením 
č. RM 17 15 37 23 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p.č. 761/72 o vým. 
16 m2 a p.č. 761/74 o vým. 14 m2 v k.ú. Bynov. 

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



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- žádost o prodej pozemků p.č. 761/72 a p.č. 761/74 k.ú. Bynov pod stavbou přístupových chodníků, které 
jsou společně s domem ve vlastnictví žadatele – majetkoprávní vypořádání.

Vyjádření: 
OR – v uvedené lokalitě je plánována regenerace sídliště. V současné době je projekt ve fázi výběru 
zhotovitele územní studie. Proto nedoporučujeme prodat.

OSU – odd. územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji pozemků p. č. 761/72 a 761/74 
v k.ú. Bynov za účelem přístupu k domu ve vlastnictví žadatelů.
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že předmětný pozemek se dle platné územně plánovací 
dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a jsou součástí zóny SM – smíšená městská zóna. S 
prodejem pozemků souhlasíme.
Funkční využití zóny SM dle čl. 8 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části 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 rozpracovaný Návrh Územního plánu Děčín řadí tyto pozemky do 
plochy BH – bydlení hromadné.

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji pozemků za účelem správy přístupu k domu ve 
vlastnictví žadatelů.

OMH – jedná se o prodej pozemků pod přístupovými chodníky, které jsou společně s domem ve vlastnictví 
žadatele – majetkoprávní vypořádání, prodejem pozemků dojde k narovnání majetkoprávního nesouladu – 
stavba na cizím pozemku.

Jedná se o prodej pozemků p.č. 761/72 o vým. 16 m2 a p.č. 761/74 o vým. 14 m2 v k.ú. Bynov.

Cena pozemku: dle „Zásad“ II. pásmo – 1000,00 Kč/m2 – koef. 0,9 – ostatní účely – celkem 27.000,00 Kč 

Nájemní smlouva: 0 

Účel dle žádosti: majetkoprávní vypořádání

Žadatel: Společenství vlastníků domu, Na Pěšině 278 a 279, Děčín IX

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

Vyjádření:

OR OSU OZP OMH                            
N A A A                            

Vysvětlivky:



Příloha: svd km.pdf Komentář:          

Příloha: svd zad.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž 12.9.2017 07:19 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 12.9.2017 09:36 podepsáno











MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 21. 9. 2017 ZM 17 07 07 07

Název:
Prodej pozemku p.č. 884/3 k.ú. Podmokly – záměr 

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

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

záměr města prodat pozemek p.č. 884/3 o vým. 25 m2 v k.ú. Podmokly.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 5. 9. 2017 návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a 
usnesením č. RM 17 15 37 24 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p.č. 
884/3 o vým. 25 m2 v k.ú. Podmokly. 

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



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- žádost o prodej pozemku p.č. 884/3 k.ú. Podmokly pod stavbou ve vlastnictví žadatele – majetkoprávní 
vypořádání;

- pozemek není přístupný z místní komunikace.

Vyjádření: 
OR – nemá v lokalitě žádný záměr.

OSU – odd. územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji části pozemku p. č. 884/3 v 
k.ú. (pozemek pod stavbou garáže).
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že předmětný pozemek se dle platné územně plánovací 
dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a je součástí zóny SC – smíšená centrální zóna. S 
prodejem pozemku souhlasíme.
Funkční využití zóny SC dle čl. 8 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín:
- přípustné: vybavenost celoměstského a lokálního charakteru (administrativně správní, obchodní, zdravotní a 
sociální, kulturní, církevní, ubytování), trvalé bydlení v bytových a polyfunkčních domech, zařízení obchodu, 
školství, veřejného stravování, tělovýchovné areály, odpovídající komunikační síť (hlavní ulice s charakterem 
městské třídy), MHD, parkovací plochy, zeleň liniová i plošná, nezbytná technická infrastruktura;
- výjimečně přípustné: individuální trvalé bydlení, garáže, čerpací stanice PHM, nerušící provozy drobné 
výroby a služeb;
- nepřípustné: areály výroby, skladů, dopravních zařízení a rušících výrobních služeb.
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 4–5, intenzita zastavění pozemku v %: 75–100. Doporučené typy 
domů: polyfunkční městské domy s odpovídajícím uspořádáním parteru a 50 % trvalým bydlením, bytové 
domy a „vila“ domy s trvalým bydlením vymezené regulativy, vyplývající z podmínek příslušného prostoru či 
lokality (tvar střechy, počet podlaží, uliční čára, stavební čára, pestrá skladba architektonických prvků a 
detailů, členění fasád, oken, výkladců, reklamy, obytné vnitrobloky, zeleň, půdní vestavby). 
Poznámka: pro informaci uvádíme, že rozpracovaný Návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do 
plochy SC – plocha smíšená obytná v centrální zóně.

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji pozemku za účelem narovnání majetkoprávního 
nesouladu.

OMH – doporučuje prodej pozemku, jedná se o pozemek pod dosud nezkolaudovanou stavbou garáže ve 
vlastnictví žadatele. Prodejem pozemku dojde k narovnání majetkoprávního nesouladu. Pozemek není 
přístupný z místní komunikace.

Jedná se o prodej pozemku p.č. 884/3 o výměře 25 m2 v k. ú. Podmokly.

Návrh ceny za prodej:
a) jedná se o organizační složku státu, tj. prodej za cenu dle znaleckého posudku
b) dle žádosti kupujícího – bezúplatný převod, tj. za cenu ostatních nákladů

Nájemní smlouva: 0

Žadateli bude účtován poplatek za užívání pozemku bez právního důvodu ve výši nájemného, a to za dva roky 
zpětně (40,- Kč/m2/rok).

Účel dle žádosti: majetkoprávní vypořádání

Žadatel: Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Lidické náměstí 899/9, Ústí nad Labem

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



Vyjádření:

OR OSU OZP OMH                            
A A A A                            

Vysvětlivky:

Příloha: pcr km.pdf Komentář:          

Příloha: pcr zad.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž 12.9.2017 07:20 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 12.9.2017 09:38 podepsáno







MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 21. 9. 2017 ZM 17 07 07 08

Název:
Prodej pozemku st.p.č. 322, včetně objektu čp. 66, Děčín XI - Horní Žleb - záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku, včetně objektu, v k.ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje

záměr města prodat pozemek st.p.č. 322 o výměře 379 m2, jehož součástí je stavba čp. 66, Děčín XI - Horní 
Žleb, vše v k.ú. Prostřední Žleb.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 11. 07. 2017 návrh na prodej pozemku, včetně objektu, v k.ú. Prostřední Žleb a 
usnesením č. RM 17 13 37 15 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek stp.č. 
322 o výměře 379 m2, jehož součástí je stavba čp. 66, Děčín XI - Horní Žleb, vše v k.ú. Prostřední Žleb. 

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



Důvodová zpráva:

Rekapitulace:

- na základě pokynu vedení města OMH zažádal dotčené odbory o vyjádření k možnému prodeji pozemku 
st.p.č. 322, jehož součástí je stavba čp. 66 Děčín XI - Horní Žleb, vše v k.ú. Prostřední Žleb 

- jedná se o dvoupodlažní objekt, který je v současné době nevyužitý - viz. vyjádření OMH 

- s pozemkem a objektem souvisí opěrná zeď, která je umístěna v přední části nemovitosti a v současné době 
nejsou vytyčeny hranice této zdi 

- OKD doporučuje, v případě schválení záměru prodat výše uvedenou nemovitost, prodat i část opěrné zdi 
související s tímto objektem
 
- OSU upozorňuje, že předmětný pozemek se nachází v ochranném pásmu železnice, v aktivní záplavové 
zóně a v sesuvném území

Vyjádření: 
OR - nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. Zároveň upozorňuje, že komunikace pod opěrnou zdí je součástí 
mezinárodní cyklotrasy č. 2 - Labská cyklotrasa. 
OSU - Stavební úřad Magistrátu města Děčín oddělení územního rozhodování nemá námitek k prodeji 
pozemku st.p.č. 322 v katastrálním území Prostřední Žleb, jehož součástí je stavba č.p. 66, Děčín XI-Horní 
Žleb. Stavební úřad Magistrátu města Děčín Úřad územního plánování, příslušný dle ust. § 6 odst.1e) a f) 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že předmětný 
pozemek se dle platného Územního plánu města Děčín nachází v zastavěném území a je součástí zóny BM - 
RD městského typu. 
Upozorňuje, že předmětný pozemek se nachází v ochranném pásmu železnice, v aktivní záplavové zóně a v 
sesuvném území. K prodeji pozemku nemá námitek. Funkční využití zóny BM dle čl. 8 odst. 1 písm. c 
vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města Děčín 
Přípustné: trvalé bydlení v rodinných domech, rodinné domy izolované, dvojdomy a řadové rodinné domy s 
obytnými zahradami, garáže, lokální zařízení škol, maloobchodu, stravování a tělovýchovy, nezbytné 
přístupové komunikace s MHD, plochy dopravy v klidu, zeleň plošná, strukturní i liniová, zahrádkářské osady, 
nezbytné technické vybavení, 
Výjimečně přípustné: nerušící služby a "malé podnikání", 
Nepřípustné: trvalé bydlení ve vícepodlažních bytových domech, výrobní podnikatelské aktivity, sklady a 
zařízení dopravy, rušící výrobní a opravárenské služby a aktivity, objekty pro chov hospodářského zvířectva. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: do 2 + podkroví 
intenzita zastavění pozemku v %: 25. 
Poznámka: Pro informaci uvádíme, že rozpracovaný Návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do 
plochy BI – bydlení individuální v rodinných domech - městské.
OSV - souhlasí se záměrem prodeje objektu a pozemku Děčín XI Horní Žleb. Vzhledem k lokalitě a výši 
nákladů na rekonstrukci nepředpokládá a neuvažuje o využitelnosti pro sociální účely. 
OZP - nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji st.p.č. 322 v k.ú. Prostřední Žleb o výměře 379 
m2 jehož součástí je stavba rodinného domu čp. 66. OSC - nemá námitek k prodeji objektu čp. 66, Děčín - 
Horní Žleb. OSK - nemá námitek k záměru prodeje objektu čp. 66 Děčín XI - Horní Žleb a nemá další náměty 
na možné využití. 
OKD - nemá námitek k prodeji pozemku stp.č. 322 k.ú. Prostřední Žleb a objektu čp. 66, Děčín XI - Horní 
Žleb. Dále sděluje, že opěrná zeď je součástí pozemku stp.č. 322 k.ú. Prostřední Žleb a žádá o prodej 
nemovitostí včetně opěrné zdi. Zaměření opěrné zdi nemá k dispozici. 
OMH - jedná se o samostatně stojící dvoupodlažní objekt, podsklepený, se sedlovou střechou. Obytnou 
budovu tvoří šest bytových jednotek. V 1.NP jsou umístěny tři bytové jednotky, ve 2.NP jsou také tři bytové 
jednotky. Každá bytová jednotka má dvě místnosti bez vybavení. Vytápění je elektrickými přímotopy. 
Hygienická zařízení jsou umístěna mimo bytové jednotky - jsou přístupná přes společnou chodbu. Ke každé 
bytové jednotce přináleží samostatné WC a samostatná koupelna se sprchou a umyvadlem (viz. technická 
zpráva). V roce 2013 byla provedena rekonstrukce 1.NP, fasády vč. oken, a to z důvodu poničení povodní. 
2.NP je v dezolátním stavu. Na pozemku st. p. č. 322 v k. ú. Prostřední Žleb se zřejmě nachází dle kruhového 
betonového poklopu studna. OMH doporučuje prodej.



Předpokládaná cena za prodej: dle „Zásad“ - dle znaleckého posudku, který bude vyhotoven 

Žadatelé: 0 

Závazky a pohledávky vůči městu: 0

Vyjádření:

OR OSU OSV OZP OSC OSK OKD
A/pozn. A/pozn. A/pozn. A A A/pozn. A/pozn.
OMH                                                       
A/pozn.                                                       

Vysvětlivky:

Příloha: snimek.pdf Komentář:          

Příloha: technicka zprava.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž 11.9.2017 06:53 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 12.9.2017 08:27 podepsáno















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 21. 9. 2017 ZM 17 07 07 09

Název:
Prodej částí pozemků p. č. 3453/15 a p. č. 3453/14 k. ú. Podmokly - záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Podmokly a
nezveřejňuje

záměr města prodat části pozemku p. č. 3453/15 a p. č. 3453/14 k. ú. Podmokly za účelem výstavby garáže o 
výměře cca 26m2.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 05.09.2017 návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Podmokly a usnesením  
č. RM 17 15 37 20 nedoporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 
3453/15 a p. č. 3453/14 k. ú. Podmokly za účelem výstavby garáže o výměře cca 26m2.

Dále rada města projednala variantu č. 1, tj. doporučit zastupitelstvu města prodej části pozemků  
p. č. 3453/15 a p. č. 3453/14 k. ú. Podmokly za účelem výstavby garáže o výměře cca 26m2.

Cena: 0,00
Návrh postupu: Rada města nedoporučuje zveřejnit záměr



Důvodová zpráva:

Rekapitulace: 

- OMH obdržel žádost na pronájem částí pozemků p. č. 3453/15 a 3453/14 k. ú. Podmokly; 

- žadatel žádá o pronájem uvedených částí pozemků z důvodu stavby garáže, po její realizaci zažádá o 
odprodej částí pozemků p. č. 3453/15 a 3453/14 k. ú. Podmokly; 

- na požadované části pozemku p. č. 3453/15 k. ú. Podmokly se nachází přístup na pozemek p. č. 3424/1 k. 
ú. Podmokly, kde se nacházejí zahrádky, tento vstupu bude po realizaci stavby i nadále přístupný; 

Poznámka:

OR – nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OSU - oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji či pronájmu části pozemků 
p.č. 3453/14, 3453/15 v katastrálním území Podmokly za účelem výstavby garáže. 
OSU - oddělení územního plánování, příslušný dle ust. § 6 odst.1e) a f) zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že předmětné pozemky se dle platného Územního 
plánu města Děčín a jeho 8. změny Územního plánu města Děčín nachází v zastavěném území a jsou 
součástí zóny SM - smíšená městská zóna. Doporučujeme pronájmem části pozemků z důvodu 
navrhovaného koridoru pro silniční dopravu KOR1_1 DS – přeložka silnice I/13 – Chrochvické údolí dle 
nového rozpracovaného Územního plánu Děčín. 
Funkční využití zóny SM dle čl. 8 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín: 
Přípustné: 
trvalé bydlení v městských i bytových domech, individuální trvalé bydlení, zařízení obchodu, veřejného 
stravování, školství, tělovýchovné areály, vybavenost celoměstského a lokálního charakteru (zdravotní a 
sociální, kulturní, církevní, ubytování), odpovídající komunikační síť (hlavní ulice s charakterem městské třídy), 
MHD, parkovací plochy, zeleň liniová i plošná, nezbytná technická infrastruktura, 
Výjimečně přípustné: 
nerušící provozy drobné výroby a služeb, garáže, čerpací stanice PHM, 
Nepřípustné: 
areály výroby, skladů, dopravních zařízení a rušících výrobních služeb. 
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 pronájmu či prodeji části p.p.č. 3453/14 a části p.p.č. 
3453/15 v k.ú. Podmokly za účelem výstavby garáže. 

OSC - nedoporučuje prodej ani pronájem částí p.p.č.3453/14 k.ú. Podmokly a p.p.č.3453/15 k.ú. Podmokly na 
zřízení jedné garáže. Rozprodáváním stávajících veřejných prostranství po jednotlivých částech by bylo 
nevratným krokem. OSC doporučuje řešit parkování vozidel v sídlištích komplexně, nikoliv prodejem pozemků 
po částech. 

OKD - nemá námitek k prodeji části pozemku p. č. 3453/14, p. č. 3453/15 k. ú. Podmokly. K vytyčení žádáme 
přizvat pracovníka odboru. 

OMH – nemá námitek k pronájmu ani prodeji části pozemků p. č. 3453/14, p. č. 3453/15 k. ú. Podmokly, v 
těsné blízkosti se již nacházejí garáže v soukromém vlastnictví. Při vytyčení pozemku je důležité zachovat 
průjezdnost k ostatním garážím. 

Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“ 
II. pásmo - 1000,00 Kč/m2x koef. 0,9 (ostatní účely) tj. 900,00 Kč/m2+ ostatní náklady spojené s prodejem 
Nájemní smlouva: 0 



Účel dle žádosti: stavba garáže 

Žadatel: ****** 

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

Vyjádření:

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

Vysvětlivky:

Příloha: 3453_14_15_108.pdf Komentář:          

Příloha: ANO zadost.pdf Komentář:          

Příloha: garaz a foto.pdf Komentář:          

Příloha: garaz b foto.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž 12.9.2017 07:25 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 12.9.2017 09:39 podepsáno













MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 21. 9. 2017 ZM 17 07 07 10

Název:
Prodej pozemku p. č. 2190 k. ú. Děčín - záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

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

záměr města prodat pozemek p. č. 2190 k. ú. Děčín.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 27.6.2017 návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a usn. č. RM 17 12 37 08 
nedoporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 2190 k. ú. Děčín.

Dále rada města projednala variantu č. 2, tj. doporučit zastupitelstvu města prodej pozemku p. č. 2190 k. ú. 
Děčín

Cena: 0,00
Návrh postupu: Rada města nedoporučuje zveřejnit záměr



Důvodová zpráva:

Rekapitulace: 

- OMH obdržel žádost o prodej pozemku p. č. 2190 v k. ú. Děčín; 

- žadatelé vlastní sousední pozemek p. č. 2189 s domem č. p. 639 k. ú. Děčín; 

- žadatele žádají o tento pozemek za účelem stavby domu nebo parkoviště;

- v minulosti byl již pozemek p. č. 2190 k. ú. Děčín prodán za účelem stavby domu, ze záměru sešlo, 
následně byl pozemek předán, v souladu s podmínkami kupní smlouvy zpět do vlastnictví města.

Poznámka: 

OR - nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OSU - oddělení územního rozhodování nedoporučuje k prodeji pozemek parc. č. 2190 v katastrálním území 
Děčín na stavbu domu nebo parkoviště. Doporučujeme tento prostor ponechat jako veřejné prostranství.

Stavební úřad Magistrátu města Děčín Úřad územního plánování, příslušný dle ust. § 6 odst.1e) a f) zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že předmětný pozemek se dle 
platného Územního plánu města Děčín nachází v zastavěném území a je součástí zóny SC – smíšená 
centrální zóna. Upozorňujeme, že pozemek je dotčen ochranným pásmem trafostanice, ochranným pásmem 
železnice a veřejně prospěšnou stavbou č. T3 – rozvody CZT ze zdroje Děčín Výchov (plošná teplofikace). 
Doporučujeme zvážit prodej z důvodu zachování koncepčního architektonického řešení veřejného 
prostranství. 
Funkční využití zóny SC dle čl. 8 odst. 1 písm. a vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín 
Přípustné: vybavenost celoměstského a lokálního charakteru (administrativně správní, obchodní, zdravotní a 
sociální, kulturní, církevní, ubytování), trvalé bydlení v bytových a polyfunkčních domech, zařízení obchodu, 
školství, veřejného stravování, tělovýchovné areály, odpovídající komunikační síť (hlavní ulice s charakterem 
městské třídy), MHD, parkovací plochy, zeleň liniová i plošná, nezbytná technická infrastruktura, 
Výjimečně přípustné: individuální trvalé bydlení, garáže, čerpací stanice PHM, nerušící provozy drobné výroby 
a služeb, 
Nepřípustné: areály výroby, skladů, dopravních zařízení a rušících výrobních služeb. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 4 - 5 
intenzita zastavění pozemku v %: 75 - 100 
Doporučené typy domů: polyfunkční městské domy s odpovídajícím uspořádáním parteru a 50 % trvalým 
bydlením, bytové domy a „vila“ domy s trvalým bydlením vymezené regulativy, vyplývající z podmínek 
příslušného prostoru či lokality (tvar střechy, počet podlaží, uliční čára, stavební čára, pestrá skladba 
architektonických prvků a detailů, členění fasád, oken, výkladců, reklamy, obytné vnitrobloky, zeleň, půdní 
vestavby). 
Poznámka: Pro informaci uvádíme, že rozpracovaný Návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do 
plochy SM – plocha smíšená obytná městská. 

OZP – nesouhlasí z hlediska životního prostředí s prodejem p.p.č. 2190 v k.ú. Děčín za účelem vybudování 
parkoviště nebo stavby domu. Jedná se o veřejnou městskou zeleň. 

OSC – jako příslušný silniční správní úřad nedoporučuje prodej p.p.č. 2190 k.ú. Děčín. Tato pozemková 
parcela slouží jako veřejné prostranství v křižovatce ulic Anenská a Riegrova, na kterém je umístěna veřejná 
zeleň, stavba chodníku a rovněž vjezd k objektu ve dvorním traktu ul. Riegrova, Děčín II. 

OKD - připravuje projekt revitalizaci Komenského náměstí. Do doby dokončení této stavby nedoporučujeme 
prodej. 

OMH – nedoporučuje prodej pozemku p. č. 2190 k. ú. Děčín s ohledem na snížení zeleně v centru města. 



Jedná se o pozemek p. č. 2190 k. ú. Děčín o výměře 286 m2. 

Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“ I. pásmo – 2.300,00 Kč/m2 x koef. 0,9 (ostatní účely jinde 
neuvedené), tj. 2.070,00 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem. 

Účel dle žádosti: výstavba domu, parkoviště 

Žadatelé: ******

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

Vyjádření:

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

Vysvětlivky:

Příloha: KM 2190_101.pdf Komentář:          

Příloha: ANO zadost 2190_101.pdf Komentář:          

Příloha: 2190_101 foto.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž 12.9.2017 07:26 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 12.9.2017 09:40 podepsáno













MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 21. 9. 2017 ZM 17 07 07 11

Název:
Prodej části pozemku p.č. 77/1 v k.ú. Děčín – záměr N

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

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

záměr města prodat část pozemku p.č. 77/1 v k.ú. Děčín o výměře cca 15 m2.

Stanovisko RM:
RM dne 22.08.2017 usnesením č. RM 17 14 37 17 nedoporučila ZM zveřejnit záměr města prodat část 
pozemku p.č. 77/1 v k.ú. Děčín o výměře cca 15 m2, tj. variantu č. 1.

Dále RM projednala variantu č. 2, tj. doporučení ZM zveřejnit záměr města prodat část pozemku p.č. 77/1 v 
k.ú. Děčín o výměře cca 15 m2.

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

Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
- Žadatelé bydlí v objektu na pozemku p.č. 77/5 v k.ú. Děčín 
- Dne 29.05.2017 požádali o prodej části sousedního pozemku p.č. 77/1 za účelem parkování osobního 
vozidla – viz příloha žádost a zákres ve snímku KM 

Nájemní smlouva: 0 

Návrh ceny za prodej – výměra pozemku – cca 15 m2 dle Zásad: tj. II. pásmo – tj. 2300,- Kč/m2 s koef. 0,9 
(ostatní účely jinde neuvedené, např. pod garáží, bazény apod.) = 2.070,- Kč/m2 = 31.050,- Kč 

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



Vyjádření:

OSC OŽP OSU OR OMH OKD          
N A N A N N          

Vysvětlivky:
OSC: OSC se již v loňském roce vyjadřoval negativně k prodeji části st.p.č. 77/1 k.ú. Děčín, a to k žádosti 
vlastníka hotelu Pošta. Nadále nedoporučuje prodej části st.p.č. 77/1 k.ú. Děčín. Rozprodejem dvora po 
částech bude znemožněna údržba a obslužnost přilehlých nemovitostí. (V příloze zasílá vyjádření č.j. 
MDC/107185/2016 ze dne 18.11.2016, ve kterém bylo uvedeno, že tento pozemek je součástí vnitrobloku 
panelových domů, objektu VZP, hotelu Pošta a tvoří nedílný celek. V současné době je celý využit pro 
parkování vozidel. Zároveň zde musí být zachován prostor pro zásobování (bývalá prodejna auto Kelly). 

OŽP: z hlediska životního prostředí nemá námitek k prodeji části pozemku. O výměře cca 15 m2 za účelem 
zřízení parkovacího místa pro osobní automobil žadatele 

OSU: nedoporučuje k prodeji část pozemku parc. č. 77/1 v katastrálním území Děčín za účelem parkování 
osobního automobilu. Předmětný pozemek se dle platného Územního plánu města Děčín nachází v 
zastavěném území a je součástí zóny SC – Smíšená centrální zóna. Plánovaný záměr není s regulativem 
funkčního využití zóny v rozporu. 
Doporučuje pouze pronájem části pozemku dle § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích ve znění pozdějších předpisů pro vyhrazení parkovacího místa. 
Funkční využití zóny SC dle čl. 8 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín: 
Přípustné: vybavenost celoměstského a lokálního charakteru (administrativně správní, obchodní, zdravotní a 
sociální, kulturní, církevní, ubytování), trvalé bydlení v bytových a polyfunkčních domech, zařízení obchodu, 
školství, veřejného stravování, tělovýchovné areály, odpovídající komunikační síť (hlavní ulice s charakterem 
městské třídy), MHD, parkovací plochy, zeleň liniová i plošná, nezbytná technická infrastruktura, 
Výjimečně přípustné: individuální trvalé bydlení, garáže, čerpací stanice PHM, nerušící provozy drobné výroby 
a služeb, 
Nepřípustné: areály výroby, skladů, dopravních zařízení a rušících výrobních služeb. Prostorové uspořádání: 
počet podlaží: 4 - 5 intenzita zastavění pozemku v %: 75 - 100 
Doporučené typy domů: polyfunkční městské domy s odpovídajícím uspořádáním parteru a 50 % trvalým 
bydlením, bytové domy a „vila“ domy s trvalým bydlením vymezené regulativy, vyplývající z podmínek 
příslušného prostoru či lokality (tvar střechy, počet podlaží, uliční čára, stavební čára, pestrá skladba 
architektonických prvků a detailů, členění fasád, oken, výkladců, reklamy, obytné vnitrobloky, zeleň, půdní 
vestavby). 
Poznámka: Pro informaci uvádí, že rozpracovaný Návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do plochy 
SC – plocha smíšená obytná v centrální zóně. 

OR: nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OMH: nedoporučuje prodej části pozemku. 

OKD: na pozemku se nachází místní komunikace. Žádaná část je vyznačené parkovací místo. V současné 
době eviduje žádost jiného žadatele k vyhrazení tohoto místa pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou 
nebo těžce pohybově postiženou. Nedoporučuje prodej. 

Příloha: AN_21_9_Decin_77_1_za
mer.pdf Komentář:          

Příloha: decin_77_parkovani.pdf Komentář:          



Příloha: decin_77_parkovani_1.pd
f Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž 12.9.2017 07:32 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 12.9.2017 09:41 podepsáno











MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 21. 9. 2017 ZM 17 07 07 12

Název:
Prodej pozemků p.č. 915/1, 915/2 a st.p.č. 225 v k.ú. Krásný Studenec – záměr - N

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Krásný Studenec a
nezveřejňuje

záměr města prodat pozemky p.č. 915/1 o výměře 13.998 m2, p.č. 915/2 o výměře 4.516 m2 a st.p.č. 225 o 
výměře 45 m2 vše v k.ú. Krásný Studenec.

Stanovisko RM:
RM dne 22.08.2017 usnesením č. RM 17 14 37 18 nedoporučila ZM zveřejnit záměr města prodat pozemky 
p.č. 915/1 o výměře 13.998 m2, p.č. 915/2 o výměře 4.516 m2 a st.p.č. 225 o výměře 45 m2 vše v k.ú. Krásný 
Studenec, tj. variantu č. 2.

Současně RM projednala variantu č. 1, tj. doporučení ZM zveřejnit záměr města prodat pozemky p.č. 915/1 o 
výměře 13.998 m2, p.č. 915/2 o výměře 4.516 m2 a st.p.č. 225 o výměře 45 m2 vše v k.ú. Krásný Studenec s 
předkupním právem pro statutární město Děčín po dobu 20 let.

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



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
- RM usnesením č. RM 16 03 37 06 ze dne 02.02.2016 schválila pronájem pozemků p.č. 915/2 o výměře 
4.516 m2 a st.p.č. 225 o výměře 45 m2, v k.ú. Krásný Studenec, pro ARTCZECH.COM o.s., se sídlem 
Zámecká 1097/7, Děčín I, za účelem provozování dětského lesního klubu pro děti předškolního věku se 
speciálním zaměřením na soužití s přírodou, za cenu 5.058, Kč/rok, na dobu neurčitou 
- V souladu s usnesením RM byla uzavřena nájemní smlouva s platností od 01.06.2016 
- S ohledem na tento záměr sdružení zakoupilo od Mysliveckého spolku Stráž Děčín objekt chatky, stojící na 
st.p.č. 225 k.ú. Krásný Studenec (pozemek ve vlastnictví města Děčín) 
- Dne 30.05.2017 obdržel OMH žádost spol. Artczech.com o.s., Zámecká 7/1097, Děčín I, zast. předsedou 
****** a členem ****** o prodej pronajatých pozemků p.č. 915/1 a st.p.č. 225 k.ú. Krásný Studenec a současně 
i o prodej sousedního pozemku p.č. 915/2 k.ú. Krásný Studenec 
- Pozemky jsou v současné době využity tímto občanským sdružením jako lesní klub a jejich využití by zůstalo 
totožné

Nájemní smlouva: 1x na pozemky p.č. 915/2 a st.p. 225 k.ú. Krásný Studenec za účelem provozování 
dětského lesního klubu pro děti předškolního věku se speciálním zaměřením na soužití s přírodou, za cenu 
5.058, Kč/rok, na dobu neurčitou – žadatel o prodej 

Návrh ceny za prodej – výměra pozemků – 13.998 + 4.516 + 45 m2 = 18.559 m2 
varianta č. 1 - dle Zásad: tj. II. pásmo – 1000,00 Kč/m2 x koef. 0,3 – zahrada = 300,00 Kč/m2, při celkové 
výměře 18.559 m2 = 5.567.700,00 Kč 
varianta č. 2 - dle Zásad: tj. II. pásmo – 1000,00 Kč/m2 x koef. 0,8 – podnikání = 800,00 Kč/m2, při celkové 
výměře 18.559 m2 = 14.847.200,00 Kč 

Žadatelé nejsou v evidenci dlužníků města – spol. Artczech.com o.s., Zámecká 1097/7, Děčín I



Vyjádření:

OSC OŽP OSU OR OMH OKD          
N A N A A N          

Vysvětlivky:
OSC: v roce 2015 OSC nedoporučil pronájem pozemků s poukazem, že k požadovanému záměru dětského 
lesního klubu není prověřena dopravní obslužnost lokality. V loňském a letošním roce silniční správní úřad 
zaznamenal stížnosti na skutečnost, že motorová vozidla přejíždějí soukromé pozemky (louky a pastviny) a 
parkují mimo pozemky místních komunikací. OSC opakuje, že bez zpracování studie dopravní obslužnosti a 
následné realizace příjezdové komunikace nelze z hlediska silničního správního úřadu souhlasit s prodejem 
výše uvedených pozemků k požadovanému účelu, tedy k provozování tzv. lesní dětské školky. 

OŽP: po konzultaci s ředitelem Lesního úřadu Děčín, p.o., nemá z hlediska životního prostředí námitek k 
prodeji pozemků za účelem dalšího provozování dětského lesního klubu pro předškolní vzdělávání se 
speciálním zaměřením na soužití s přírodou („lesní školka“). 

OSU: nedoporučuje k prodeji pozemky st.p.č. 225, parc. č. 915/1, 915/2 v katastrálním území Krásný 
Studenec, neboť se jedná o chráněné území. Pozemky p.č. 915/2 a st.p.č. 225 se nachází dle platného 
Územního plánu města Děčín v zastavěném území a p.č. 915/1 v nezastavěném území. Pozemky jsou 
součástí zóny CHÚ – zóna chráněných území. S prodejem pozemků nesouhlasí, vzhledem ke skutečnosti, že 
pozemky se nachází v zóně CHÚ a jakákoliv stavba zde není přípustná. 
Funkční využití zóny CHÚ dle čl. 8 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín: 
Přípustné: přírodní fenomény s vyhlášenými regulativy využití a ochrany dle zákonných ustanovení, v 
podstatě bez dalšího možného funkčního využití, nezbytné opravy a rekonstrukce stávajících děl nebo 
zařízení, Výjimečně přípustné: naučné stezky, turistické trasy 
Nepřípustné: všechny formy výrobních aktivit, volná těžba na lesním půdním fondu a strukturní zeleně, 
regulace vodního toku, výstavba všech forem. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 0 intenzita zastavění pozemku v %: 0. 
Poznámka: Pro informaci uvádí, že rozpracovaný Návrh Územního plánu Děčín řadí tyto pozemky do plochy 
NZ.2 – plocha zemědělská /trvalý travní porost. 

OR: nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OMH: nemá námitek k prodeji pozemků. 

OKD: nemá námitek k prodeji pozemků. Upozorňuje, že pozemky jsou napojeny na síť místních komunikací 
přes pozemky jiného vlastníka.

Příloha: AN_21_9_Art_Studenec_z
amer.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž 12.9.2017 07:39 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 12.9.2017 09:43 podepsáno











MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 21. 9. 2017 ZM 17 07 07 13

Název:
Prodej pozemku p.č. 363/6 v k.ú. Děčín – záměr N

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

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

záměr města prodat pozemek p.č. 363/6 v k.ú. Děčín o výměře 143 m2.

Stanovisko RM:
RM dne 22.08.2017 usnesením č. RM 17 14 37 19 nedoporučila ZM zveřejnit záměr města prodat pozemek 
p.č. 363/6 v k.ú. Děčín o výměře 143 m2, tj. variantu č. 1.

Současně RM projednala variantu č. 2, tj. doporučení ZM zveřejnit záměr města prodat pozemek p.č. 363/6 v 
k.ú. Děčín o výměře 143 m2.

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

Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
- Žadatel je vlastníkem nebytových prostor – obchodu v bytovém domě čp. 1062 ul. Sládkova 27, Děčín I na 
pozemku p.č. 361 v k.ú. Děčín 
- Dne 28.06.2017 požádal o prodej sousedního pozemku p.č. 363/6 k.ú. Děčín za účelem zajištění parkovací 
plochy pro svou potřebu a pro zaměstnance – viz příloha žádost a zákres ve snímku KM

Nájemní smlouva: 0 

Návrh ceny za prodej – výměra pozemku – 143 m2 dle Zásad: tj. I. pásmo – tj. 2300,00 Kč/m2 s koef. 0,8 
(podnikání) = 1.840,- Kč/m2 = 263.120,00 Kč 

Žadatelé nejsou v evidenci dlužníků města – EUREX AD s.r.o., Teplická 226/55, Děčín IV 



Vyjádření:

OSC OŽP OSU OR OMH OKD          
N N N A N N          

Vysvětlivky:
OSC: nesouhlasí s prodejem pozemku. Uvedený pozemek slouží pro obsluhu bytových i nebytových prostor 
dalších objektů (vnitroblok panelových domů). OŽP: nesouhlasí s prodejem p.p.č. 363/6 v k.ú. Děčín za 
účelem zřízení parkovacích míst. Předmětný pozemek slouží jako společný vstup a manipulační plocha pro 
další objekty v ulici ČSA a Kaštanová a zároveň jako přístup ke garážím ve dvorním traktu. Jeho prodejem by 
došlo k zamezení přístupu k dalším pozemkům.

OSU: nesouhlasí s prodejem pozemku za účelem zřízení parkovacích míst. Předmětný pozemek se dle platné 
územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a je součástí zóny SC – smíšená 
centrální zóna. Z důvodu zachování přístupu k okolním bytovým domům doporučuje pouze pronájem 
pozemku pro účely parkování. 
Funkční využití zóny SC dle čl. 8 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín: 
Přípustné: vybavenost celoměstského a lokálního charakteru (administrativně správní, obchodní, zdravotní a 
sociální, kulturní, církevní, ubytování), trvalé bydlení v bytových a polyfunkčních domech, zařízení obchodu, 
školství, veřejného stravování, tělovýchovné areály, odpovídající komunikační síť (hlavní ulice s charakterem 
městské třídy), MHD, parkovací plochy, zeleň liniová i plošná, nezbytná technická infrastruktura, 
Výjimečně přípustné: individuální trvalé bydlení, garáže, čerpací stanice PHM, nerušící provozy drobné výroby 
a služeb, 
Nepřípustné: areály výroby, skladů, dopravních zařízení a rušících výrobních služeb. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 4–5 intenzita zastavění pozemku v %: 75–100 
Doporučené typy domů: polyfunkční městské domy s odpovídajícím uspořádáním parteru a 50 % trvalým 
bydlením, bytové domy a „vila“ domy s trvalým bydlením vymezené regulativy, vyplývající z podmínek 
příslušného prostoru či lokality (tvar střechy, počet podlaží, uliční čára, stavební čára, pestrá skladba 
architektonických prvků a detailů, členění fasád, oken, výkladců, reklamy, obytné vnitrobloky, zeleň, půdní 
vestavby 
Poznámka: pro informaci uvádí, že rozpracovaný Návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do plochy 
SC – plocha smíšená obytná v centrální zóně. 

OR: nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OMH: nedoporučuje prodej pozemku s ohledem na stanoviska dotčených odborů - pozemek slouží jako 
společný přístup pro okolní objekty. 

OKD: požadovaný pozemek – dvorní trakt slouží jako přístup pro objekty více vlastníků a domů. Nedoporučuje 
prodej pozemku, dvorního traktu, pouze jednomu subjektu.

Příloha: decin_363_parkovani.pdf Komentář:          

Příloha: decin_363_parkovani_2.p
df Komentář:          

Příloha: decin_363_parkovani_3.p
df Komentář:          



Příloha: decin_363_parkovani1.pd
f Komentář:          
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MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 21. 9. 2017 ZM 17 07 07 14-15

Název:
Pozemky k.ú. Děčín – bezúplatný převod 

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

ZM 17 07 07 14

Zastupitelstvo města projednalo nabídku ČR – ÚZSVM na převod pozemků v k.ú. Děčín do majetku města a
schvaluje

nabytí pozemků p.č. 2904/1 o vým. 208 m2 a p.č. 2904/35 o vým. 19 m2 v k.ú. Děčín bezúplatným převodem 
od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do majetku 
města.

Návrh usnesení:

ZM 17 07 07 15

Zastupitelstvo města projednalo nabídku ČR – ÚZSVM na převod pozemků v k.ú. Děčín do majetku města a
schvaluje

1. nabytí pozemků p.č. 2904/36 o vým. 26 m2, p.č. 2904/37 o vým. 18 m2, p.č. 2904/38 o vým. 2 m2 a p.č. 
2904/39 o vým. 3 m2 v k.ú. Děčín bezúplatným převodem od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do majetku města a

2. uzavření smlouvy č. 15/U/VOB/2017 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem mezi 
ČR – ÚZSVM a statutárním městem Děčín na bezúplatný převod pozemků 2904/36 o vým. 26 m2, p.č. 
2904/37 o vým. 18 m2, p.č. 2904/38 o vým. 2 m2 a p.č. 2904/39 o vým. 3 m2 v k.ú. Děčín do majetku města. 



Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 5.9. 2017 nabídku ČR – ÚZSVM na převod pozemků v k.ú. 
Děčín do majetku města a usnesením č. RM 17 15 37 32 doporučila zastupitelstvu města schválit nabytí 
pozemků p.č. 2904/1 o vým. 208 m2 a p.č. 2904/35 o vým. 19 m2 v k.ú. Děčín bezúplatným převodem od ČR 
– Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do majetku města. 
Dále rada města projednala nabídku ČR – ÚZSVM na převod pozemků v k.ú. Děčín do majetku města
a usnesením č. RM 17 15 37 33 doporučila zastupitelstvu města
1. schválit nabytí pozemků p.č. 2904/36 o vým. 26 m2, p.č. 2904/37 o vým. 18 m2, p.č. 2904/38 o vým. 2 m2 a 
p.č. 2904/39 o vým. 3 m2 v k.ú. Děčín bezúplatným převodem od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do majetku města a

2. schválit uzavření smlouvy č. 15/U/VOB/2017 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým 
věcem mezi ČR – ÚZSVM a statutárním městem Děčín na bezúplatný převod pozemků 2904/36 o vým. 26 
m2, p.č. 2904/37 o vým. 18 m2, p.č. 2904/38 o vým. 2 m2 a p.č. 2904/39 o vým. 3 m2 v k.ú. Děčín do majetku 
města. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučila bezúplatný převod pozemků a uzavření smlouvy



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:

- nabídka ÚZSVM na bezúplatný převod pozemků p.č. 2904/1 a p.č. 2904/35 v k.ú. Děčín do majetku města;

- pozemky jsou v evidenci katastru nemovitostí vedeny jako komunikace, ve skutečnosti jsou užívány jako 
součást veřejné zeleně - ul. Myslbekova, z tohoto důvodu byla vyžádána stanoviska odborů;

- dále bezúplatný převod pozemků p.č. 2904/36, p.č. 2904/37, p.č. 2904/38 a p.č. 2904/39 v k.ú. Děčín do 
majetku města – pozemky pod stavbou místní komunikace IV. třídy vedené v pasportu komunikací, která je ve 
vlastnictví a správě města – chodníky, ul. Pohraniční;

- jedná se o vypořádání majetkoprávního nesouladu pozemků pod stavbou komunikace dle zákona č. 13/1997 
Sb. o pozemních komunikacích – stanoviska nebyla vyžadována;

- současně byla doručena ke schválení smlouva o bezúplatném převodu pozemků p.č. 2904/36-2904/39 k.ú. 
Děčín.

Vyjádření-zeleň
OR – nemá v dané lokalitě žádný záměr, s převodem pozemků p. č. 2904/1, 2904/35 v k.ú. Děčín souhlasí.

OSU - odd. územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k převodu pozemků p. č. 2904/1, 
2904/35 v k.ú. Děčín. 
OSU - odd. Úřad územního plánování sděluje, že předmětné pozemky se dle platné územně plánovací 
dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a jsou součástí zóny SC – smíšená centrální zóna. S 
převodem pozemků souhlasíme.
Funkční využití zóny SC dle čl. 8 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín:
- přípustné: vybavenost celoměstského a lokálního charakteru (administrativně správní, obchodní, zdravotní a 
sociální, kulturní, církevní, ubytování), trvalé bydlení v bytových a polyfunkčních domech, zařízení obchodu, 
školství, veřejného stravování, tělovýchovné areály, odpovídající komunikační síť (hlavní ulice s charakterem 
městské třídy), MHD, parkovací plochy, zeleň liniová i plošná, nezbytná technická infrastruktura;
- výjimečně přípustné: individuální trvalé bydlení, garáže, čerpací stanice PHM, nerušící provozy drobné 
výroby a služeb;
- nepřípustné: areály výroby, skladů, dopravních zařízení a rušících výrobních služeb.
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 4–5, intenzita zastavění pozemku v %: 75–100 Doporučené typy domů: 
polyfunkční městské domy s odpovídajícím uspořádáním parteru a 50 % trvalým bydlením, bytové domy a 
„vila“ domy s trvalým bydlením vymezené regulativy, vyplývající z podmínek příslušného prostoru či lokality 
(tvar střechy, počet podlaží, uliční čára, stavební čára, pestrá skladba architektonických prvků a detailů, 
členění fasád, oken, výkladců, reklamy, obytné vnitrobloky, zeleň, půdní vestavby).
Poznámka: pro informaci uvádíme, že rozpracovaný Návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do 
plochy DS – plocha pro silniční dopravu.

OSC – jako příslušný silniční a správní úřad doporučuje převod pozemků p. č. 2904/1 a 2904/35 v k.ú. Děčín 
do majetku města, jedná se o veřejné prostranství.

OKD – jako správce majetku města a veřejné zeleně souhlasí s převodem pozemků p. č. 2904/1 a 2904/35 v 
k.ú. Děčín do majetku města.

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k převodu pozemků p. č. 2904/1 a 2904/35 v k.ú. Děčín do 
majetku města. Pozemky jsou užívány jako veřejná zeleň.

OMH – doporučuje převod pozemků p. č. 2904/1 a p.č. 2904/35 v k.ú. Děčín, v současné době jsou užívány 
jako součást městské zeleně podél komunikace I. třídy - ul. Myslbekova. Po projednání bude vlastník 
pozemků informován o usnesení zastupitelstva města a následně bude předložena ke schválení příslušná 
smlouva.
Pozemky p.č. 2904/36, 2904/37, 2904/38 a 2904/39 k.ú. Děčín – jedná se o bezúplatný převod pozemků pod 
stavbou chodníků (ul. Pohraniční) do majetku města – stavba místní komunikace IV. třídy vedená v pasportu 



komunikací pod evidenčním číslem 156d, ve vlastnictví a správě města, tj. vypořádání majetkoprávního 
nesouladu pozemků pod stavbou komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.
OMH současně obdržel návrh příslušné smlouvy č. 15/U/VOB/2017, z tohoto důvodu je předkládána k 
projednání v orgánech města tak, aby mohlo dojít k ukončení řízení a převedení pozemků do majetku města. 

Jedná se o nabytí pozemků v k.ú. Děčín
p.č. 2904/1 o vým. 208 m2 – zeleň
p.č. 2904/35 o vým. 19 m2 – zeleň
p.č. 2904/36 o vým. 26 m2 – pod komunikací
p.č. 2904/37 o vým. 18 m2 – pod komunikací
p.č. 2904/38 o vým. 2 m2 – pod komunikací
p.č. 2904/39 o vým. 3 m2 – pod komunikací

Cena: bezúplatný převod

Vlastník: ČR ÚZSVM, Praha 

Vyjádření:

OR OSU OSC OKD OZP OMH          
A A A A A A          

Vysvětlivky:

Příloha: uzsvm km.pdf Komentář:          

Příloha: an uzsvm zad sml.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž 12.9.2017 08:25 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 12.9.2017 09:45 podepsáno























MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 21. 9. 2017 ZM 17 07 07 16

Název:
Prodej části pozemku p.č. 933/2 v k.ú. Březiny u Děčína

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Březiny u Děčína a
schvaluje

prodej části pozemku p.č. 933/2 v k.ú. Březiny u Děčína (dle GP č. 774 - 107/2017 se jedná o p.č. 933/3 o 
výměře 32 m2) se všemi součástmi a příslušenstvím, pro ****** za cenu 6.400,00 Kč + ostatní náklady.

Stanovisko RM:
RM dne 22.08.2017 usnesením č. RM 17 14 37 20 doporučila ZM schválit prodej části pozemku p.č. 933/2 v 
k.ú. Březiny u Děčína (dle GP č. 774 - 107/2017 se jedná o p.č. 933/3 o výměře 32 m2) se všemi součástmi a 
příslušenstvím, pro ****** za cenu 6.400,00 Kč + ostatní náklady.

Cena: 6 400,00
Návrh postupu: RM doporučila ZM schválit prodej části pozemku

Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
- Žadatelé jsou vlastníky pozemků 934/5, 418 a 421 vč. drobné stavby vše v k.ú. Březiny u Děčína 
- Z důvodu rozšíření zahrady požádali o prodej části navazujícího pozemku p.č.933/2 v k.ú. Březiny u Děčína 
– viz žádost 
Záměr RM: usnesení č. RM 17 10 37 12 ze dne 23.05.2017 – A 
Záměr ZM: usnesení č. ZM 17 06 06 04 ze dne 29.06.2017 - A

Nájemní smlouva: 0 

Návrh ceny za prodej – výměra pozemku – 32 m2 dle Zásad: tj. II. pásmo – 1000,00 Kč/m2 x koef. 0,2 – 
zarovnání hranic do 50 m2 = 200,00 Kč/m2 x 32 m2 = 6.400,00 Kč 

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



Vyjádření:

OSC OŽP OSU OR OMH OKD          
A A A A A A          

Vysvětlivky:
OSC: nemá námitek k prodeji části pozemku z důvodu rozšíření zahrady žadatele. 

OŽP: nemá námitek k prodeji části pozemku z důvodu rozšíření zahrady. 

OSU: nemá námitky k prodeji části pozemku parc. č. 933/2 v k.ú. Březiny u Děčína za účelem rozšíření 
zahrady. Předmětná část pozemku se dle platného Územního plánu města Děčín a jeho 8. změny, vydané 
dne 11.02 2015, nachází v nezastavěném území a je součástí zóny ZPF – zóna zemědělských kultur. 
Plánovaný záměr není s regulativem funkčního využití zóny v rozporu. 
Upozorňuje, že předmětná část pozemku se nachází v ochranném pásmu železnice a je částečně dotčena 
aktivním záplavovým územím. S prodejem souhlasí. 
Funkční využití zóny ZPF dle Územního plánu města Děčín: 
Přípustné: produkční zemědělská výroba (orná půda, trvalé trávní porosty, sady, zahrady, zahradnictví, 
školkařství), účelové stavby sloužící pro využití pozemků, nadřazené trasy technické infrastruktury, 
komunikační síť s převahou účelových komunikací, turistické cesty a vyhlídky, cykloturistika, opatření pro 
zachování průchodnosti krajiny, obnova stabilizačních a protierozních opatření (strukturní zeleň, meze) v 
rámci souhrnných pozemkových úprav, nelesní ekosystémy, doprovodná a strukturní zeleň, vodní toky a 
plochy, přístupové komunikace, 
Výjimečně přípustné: zahrádkářské osady, 
Nepřípustné: nesouvisející činnost s využitím pozemků zemědělského půdního fondu. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1 + podkroví intenzita zastavění pozemku v %: u stávajících 
zahrádkářských osad max. 25 m2, u ostatních zohlednit speciální charakter. 
Poznámka: Pro informaci uvádí, že nový rozpracovaný Územní plán Děčín řadí tento pozemek do oblasti RZ – 
plocha individuální rekreace – zahrádkářská osada. 

OR: nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. OMH: nemá námitek k prodeji části pozemku. 

OKD: nemá námitek k prodeji části pozemku.

Příloha: AN_21_9_Breziny_933.pd
f Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž 12.9.2017 08:28 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 12.9.2017 09:45 podepsáno















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 21. 9. 2017 ZM 17 07 07 17

Název:
Prodej části pozemku p.č. 1599 v k.ú. Krásný Studenec

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Krásný Studenec a
schvaluje

prodej části pozemku p.č. 1599 v k.ú. Krásný Studenec o výměře dle geometrického plánu, který bude 
vyhotoven (cca 550 m2) se všemi součástmi a příslušenstvím, pro ****** za cenu 800,00 Kč/m2 + ostatní 
náklady s tím, že kupující bere na vědomí, že komunikace je veřejně přístupná a zůstane veřejně přístupná.

Stanovisko RM:
RM dne 22.08.2017 usnesením č. RM 17 14 37 21 doproučila ZM variantu č. 1, tj. schválit prodej části 
pozemku p.č. 1599 v k.ú. Krásný Studenec o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 550 
m2) se všemi součástmi a příslušenstvím, pro ****** za cenu 800,00 Kč/m2 + ostatní náklady s tím, že kupující 
bere na vědomí, že komunikace je veřejně přístupná a zůstane veřejně přístupná.

Současně RM projednala variantu č. 2, tj. doporučení schválit prodej části pozemku p.č. 1599 v k.ú. Krásný 
Studenec o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 550 m2) se všemi součástmi a 
příslušenstvím, pro ****** za cenu 150,00 Kč/m2 + ostatní náklady s tím, že kupující bere na vědomí, že 
komunikace je veřejně přístupná a zůstane veřejně přístupná .

Cena: 800,00
Návrh postupu: RM doporučila schválit prodej části pozemku



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
- Žadatel je vlastníkem pozemků p.č. 572, 566/1 a st.p.č. 214, 215 k.ú. Krásný Studenec – bývalé JZD 
- Požadovaný pozemek p.č. 1599 k.ú. Krásný Studenec rozděluje uvedené nemovitosti na dvě části – viz 
příloha 
- Z důvodu sjednocení a budoucího zabezpečení „areálu“, požádal vlastník o prodej části pozemku p.č. 1599 
k.ú. Krásný Studenec – viz příloha 
- Usnesením č. RM 17 02 37 23 ze dne 24.01.2017 rada města nedoporučila ZM zveřejnit záměr města prodat 
část tohoto pozemku 
- ZM projednalo návrh na prodej části tohoto pozemku dne 22.02.2017 a projednání odložilo 
- OMH na základě úkolu svolal místní šetření za účasti OMH, OSC, OKD a žadatele 
- Bylo zadáno vypracování vytyčovacího náčrtu pro vytyčení hranic části pozemku p.č. 1599 k.ú. Krásný 
Studenec 
- Při předání vytyčené hranice pozemku bylo zjištěno, že pozemek p.č. 1599 k.ú. Krásný Studenec je svahem 
nad stávající cestou 
- Cesta leží na pozemku žadatele – st.p.č. 214 k.ú. Krásný Studenec 
- Na základě toho byl předložen návrh na usnesení ve smyslu revokace přijatého usnesení RM, kterým RM 
nedoporučila ZM zveřejnit záměr města prodat část pozemku a současně návrh na doporučení zveřejnění 
prodeje části pozemku p.č. 1599 k.ú. Krásný Studenec 
- V návaznosti na nové skutečnosti a skutečný stav, nemá OMH námitek k prodeji části pozemku p.č. 1599 
k.ú. Krásný Studenec za účelem sjednocení areálu ve vlastnictví žadatele 
- V tomto materiálu jsou uvedena aktualizovaná stanoviska dotčených odborů 
- V souladu s úkolem z PVO je součástí materiálu do jednání RM a ZM pro případné schválení konkrétního 
prodeje části pozemku žadateli ujednání, že kupující bude cestu nadále udržovat a ponechá ji veřejně 
přístupnou - toto je součástí návrhu na usnesení a zakomponováno do kupní smlouvy 

Přijatá usnesení RM a ZM: 
RM usnesením č. RM 17 02 37 23 ze dne 24.01.2017 nedoporučila ZM zveřejnit záměr města prodat část 
pozemku p.č. 1599 k.ú. Krásný Studenec o výměře cca 550 m2 v k.ú. Krásný Studenec. 
ZM dne 22.02.2017 projednalo návrh na prodej části pozemku p.č. 1599 v k.ú. Krásný Studenec a projednání 
odložilo. 

Následně RM usnesením č. RM 17 10 37 14 ze dne 23.05.2017 schválila revokaci usnesení č. RM 17 02 37 
23 ze dne 24.01.2017 v plném znění, z důvodu nových skutečností. Usnesením č. RM 17 10 37 15 ze dne 
23.05.2017 RM doporučila ZM zveřejnit záměr města prodat část pozemku p.č. 1599 v k.ú. Krásný Studenec o 
výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven. 

Usnesením č. ZM 17 06 06 05 ze dne 29.06.2017 ZM zveřejnilo záměr města prodat část pozemku p.č. 1599 
v k.ú. Krásný Studenec o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven. 

Nové skutečnosti: 
Žadatel byl písemně vyrozuměn o usnesení ZM i o výši kupní ceny dle Zásad. 
Poté OMH obdržel písemnost s námitkou na stanovenou výši kupní ceny – viz příloha. 
Po žádosti o doplnění konkrétní cenové nabídky, zaslal žadatel doplňující informaci – viz příloha. 
Na základě toho je návrh na usnesení předložen ve dvou variantách – za cenu dle Zásad a za cenu zaslanou 
žadatelem. 
Vzhledem k tomu, že není zřejmé, zda žadatel pozemek odkoupí (v návaznosti na schválenou kupní cenu), 
OMH zatím nevyhotovil geometrický plán. 

Nájemní smlouva: 0 

Návrh ceny za prodej – výměra pozemku – cca 550 m2 
varianta č. 1 - dle Zásad: tj. II. pásmo – tj. 1000,00 Kč/m2 s koef. 0,8 (podnikání = 800,00 Kč/m2 = 440.000,00 
Kč 
varianta č. 2 – dle návrhu žadatele – 150,00 Kč/m2 = 82.500,00 Kč 

Žadatel není v evidenci dlužníků města – ******



Vyjádření:

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

Vysvětlivky:
OSC: na základě provedeného místního šetření sděluje: bylo zjištěno, že účelová komunikace pravděpodobně 
neleží na p.č. 1599 k.ú. Krásný Studenec, ale na st.p.č. 214 k.ú. Krásný Studenec. Souhlasí s prodejem p.č. 
1599 k.ú. Krásný Studenec za podmínky zachování veřejného přístupu na účelovou komunikaci na st.p.č. 214 
k.ú. Krásný Studenec. K zajištění veřejného přístupu na účelovou komunikaci doporučuje buď zřídit věcné 
břemeno ve prospěch veřejného přístupu na st.p.č. 214 k.ú. Krásný Studenec, popřípadě směnit pozemek p.č. 
1599 k.ú. Krásný Studenec za část st.p.č. 214 k.ú. Krásný Studenec. 

OKD: nemá námitek k prodeji 

OŽP: souhlasí s prodejem pouze za podmínky, že na předmětmou část pozemku bude zřízeno věcné 
břemeno práva chůze a jízdy, jelikož se jedná o část ostatní komunikace. 

OSU: nedoporučuje k prodeji, neboť i přes tuto část pozemku lze zajistit přístup na okolní pozemky. 
Předmětný pozemek se dle platného Územního plánu města Děčín nachází v zastavěném území a je veden 
jako ostatní komunikace. Pozemek je součástí zóny ZV - areály a služby zemědělské výroby, zahradnictví. S 
prodejem části pozemku nesouhlasí z důvodu průchodnosti a přístupu na okolní pozemky a zároveň 
doporučuje zaktualizovat stav v KN. 
Funkční využití zóny ZV dle Územního plánu města Děčín: ZV - areály a služby zemědělské výroby, 
zahradnictví 
Přípustné: zemědělská rostlinná a živočišná výroba se soustředěním účelových staveb do produkčních areálů 
(pásmo hygienické ochrany), rodinné farmy, zahradnictví, rybářství, 
Výjimečně přípustné: podnikatelská činnost zaměřená na služby související s funkcí zóny, služební bydlení, 
Nepřípustné: všechny ostatní provozy a činnosti neodpovídající svým provozem a charakterem přípustné 
činnosti. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1 – 2 podlaží + podkroví (připouští se možnost zohlednit speciální 
charakter zemědělských staveb), intenzita zastavění pozemku v %: až 60 (zohlednit speciální výrobní 
charakter). 
Poznámka: Pro informaci uvádí, že nový rozpracovaný Územní plán Děčín řadí tento pozemek do návrhové 
přestavbové plochy SV – Plocha smíšená obytná vesnická. 

OR: nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OMH: s ohledem na skutečnost, že vytyčovacím náčrtem bylo prokázáno, že projednávaná část pozemku 
není cestou ale svahem, resp. strží nad cestou, nemá OMH námitek k prodeji. S ohledem na tuto skutečnost 
si OMH vyžádal aktualizovaná stanoviska dotčených odborů. Vzhledem k tomu, že pozemek je veden v KN 
jako ostatní komunikace, dle zákona o pozemních komunikacích vyplývá vlastníkovi pozemku povinnost 
ponechat tuto komunikaci veřejně přístupnou. Na pozemku vedeném v KN jako ostatní komunikace nelze 
zřizovat věcná břemena, neboť zachování přístupu vyplývá ze zákona. V souladu s uloženým úkolem z PVO 
bude součástí materiálu do jednání RM a ZM pro případné schválení konkrétního prodeje části pozemku 
žadateli, ujednání, že kupující bude cestu nadále udržovat a ponechá ji veřejně přístupnou - toto bude 
součástí návrhu na usnesení a zakomponováno do kupní smlouvy 

Příloha: AN_21_9__Studenec_159
9_prodej.pdf Komentář:          

Příloha: foto_1599_studenec.pdf Komentář:          



Příloha: foto_1599_studenec 
(3).pdf Komentář:          

Příloha: foto_1599_studenec 
(4).pdf Komentář:          

Příloha: foto_1599_studenec 
(5).pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž 12.9.2017 08:29 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 12.9.2017 10:37 podepsáno



























MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 21. 9. 2017 ZM 17 07 07 18

Název:
Prodej pozemku p.č. 276/128 k.ú. Březiny u Děčína 

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Březiny u Děčína a 
schvaluje

prodej pozemku p.č. 276/128 o výměře 236 m2 v k.ú. Březiny u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, 
pro ******, za cenu 70.800,00 Kč + ostatní náklady, s podmínkou zatížení části pozemku p.č. 276/23 věcným 
břemenem práva chůze a jízdy (služebnost cesty) pro budoucí vlastníky pozemku p.č. 276/128 k.ú. Březiny u 
Děčína v rozsahu dle GP č. 773-106/2017, bezúplatně.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 5. 9. 2017 návrh na prodej pozemku v k.ú. Březiny u Děčína a 
usnesením č. RM 17 15 37 28 doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 276/128 o výměře 
236 m2 v k.ú. Březiny u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro ******, za cenu 70.800,00 Kč + 
ostatní náklady, s podmínkou zatížení části pozemku p.č. 276/23 věcným břemenem práva chůze a jízdy 
(služebnost cesty) pro budoucí vlastníky pozemku p.č. 276/128 k.ú. Březiny u Děčína v rozsahu dle GP č. 
773-106/2017, bezúplatně. 

Cena: 70 800,00
Návrh postupu: RM doporučila schválit prodej



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:

- žádost o prodej pozemku p.č. 276/128 k.ú. Březiny u Děčína pro zajištění přístupu k pozemku p.č. 276/41 ve 
vlastnictví žadatele;

- dle Dohody, uzavřené v roce 1982 mezi Čs. státem, zast. Investorsko-inženýrskou organizací v Ústí nad 
Labem a ****** o přidělení náhradního pozemku za pozemek zabraný pro výstavbu sídliště Březiny, se 
žadatelé měli stát vlastníky pozemku původně ozn. jako p.p.č. 276/38 - tento byl následně rozdělen mezi 3 
vlastníky, z nichž jedním je statutární město Děčín, a to p.p.č. 276/128;

- stavba nové parkovací plochy je umístěna na pozemcích p.č. 276/23 a 276/83 k.ú. Březiny u Děčína a 
pozemek p.č. 276/128 je pro tuto stavbu nepotřebný;

- dle sdělení OR byly sníženy silniční obruby pro výjezd z pozemku p.č. 276/128;

- pro zajištění přístupu a příjezdu k pozemku p.č. 276/128 k.ú. Březiny u Děčína je současně zřizováno věcné 
břemeno – služebnost cesty – bezúplatně, neboť se jedná o jediný možný přístup k pozemku žadatelů;

- RM záměr – usnesení č. RM 17 11 37 17 ze dne 13. 6. 2017
- ZM záměr – usnesení č. ZM 17 06 06 09 ze dne 29. 6. 2017

Vyjádření:
OR – k žádosti o vyjádření k prodeji pozemku p.č.276/128 k.ú. Březiny u Děčína uvádíme, že v návaznosti na 
realizaci II. etapy stavby „Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny“, která právě 
probíhá, bylo zajištěno snížení silničních obrub pro případný výjezd z předmětného pozemku, tudíž prodej 
předmětného pozemku není v rozporu s probíhající stavbou.

OSU – odd. územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji pozemku p. č. 276/128 v 
katastrálním území Březiny u Děčína.
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že předmětný pozemek se dle platného Územního plánu 
města Děčín nachází v zastavěném území v a je součástí návrhové plochy VI/35 – parkoviště P60 a HG240 v 
Březinách v zóně D – plochy a areály dopravy. Upozorňujeme, že pozemek se nachází v sesuvném území. Z 
důvodu výstavby parkoviště P60 a HG240 v Březinách s prodejem nesouhlasíme, ale doporučujeme zachovat 
možnost přístupu na pozemek p. č. 276/41 k.ú. Březiny u Děčína.
Funkční využití zóny D dle čl. 8 odst. 1 písm. j vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín:
- přípustné: dopravní skelet města tvořený stávajícími i navrženými silnicemi, komunikacemi a trasami všech 
kategorií, veřejná osobní a nákladní doprava, MHD, účelové stavby a provozní objekty, přístavy, nádraží, 
služby pro motoristy, parkovací a odstavná stání povrchová a podpovrchová, garážové dvory individuální i 
hromadné, terminál hromadné dopravy;
- výjimečně přípustné: podnikatelská činnost (stravování, informace, související služby), bydlení s podmínkou 
zachování dominantní funkce zóny a za podmínky splnění hygienických limitů;
- nepřípustné: všechny ostatní provozy a činnosti neodpovídající svým provozem a charakterem přípustné 
činnosti.
Prostorové uspořádání: počet podlaží 1-2 (pro HG až 3), intenzita zast. pozemku v %: 90 (zohlednit speciální 
charakter).
Poznámka: pro informaci uvádíme, že nový rozpracovaný Územní plán Děčín řadí tento pozemek do 
návrhové plochy DS – pro silniční dopravu.

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji pozemku p.č. 276/128 v k.ú. Březiny u Děčína za 
účelem zajištění přístupu k pozemku žadatele.

OMH – pro stavbu parkoviště na sousedním pozemku p.č. 276/23 je pozemek p.č. 276/128 nepotřebný. 
Prodej pozemku a zřízení věcného břemene není v kolizi s revitalizací sídliště, bude zajištěn přístup k 
pozemku ve vlastnictví žadatelky. 
Dle doložené dokumentace byla v roce 1982 uzavřena Dohoda mezi Čs. státem, zastoupeným 
Investorsko-inženýrskou organizací v Ústí nad Labem a ****** o přidělení pozemku p.č. 276/38 do dočasného 



užívání, a to do doby, kdy jej bude možné převést kupní smlouvou do jejich vlastnictví jako náhradní pozemek 
za pozemek zabraný pro výstavbu sídliště Březiny. Po dobu dočasného užívání byli ****** oprávněni užívat 
pozemek jako zahradu a umístit zde včelíny. Pozemek původně ozn. jako p.p.č. 276/38 byl následně rozdělen 
mezi 3 vlastníky, z nichž jedním je statutární město Děčín, a to p.p.č. 276/128. Vlastníkem další části 
původního pozemku je žadatelka (p.p.č. 276/41) a zbývající část vlastní jiná soukromá osoba (p.p.č. 276/100).

Jedná se o prodej pozemku p.č. 276/128 o výměře 236 m2 v k.ú. Březiny u Děčína.

Cena pozemku:
dle „Zásad“ II. pásmo – 1000,00 Kč/m2 – koef. 0,3 – zahrada – 300,00 Kč/m2 celkem 70.800,00 Kč

Nájemní smlouva: 0

Účel dle žádosti: rozšíření zahrady pro zajištění přístupu

Žadatelé: ******

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

Vyjádření:

OR OSU OZP OMH                            
A A/N A A                            

Vysvětlivky:

Příloha: 276 km gp.pdf Komentář:          

Příloha: 276 zad.pdf Komentář:          

Příloha: 276a foto.pdf Komentář:          

Příloha: 276b foto.pdf Komentář:          

Příloha: 276c foto.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž 12.9.2017 08:34 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 12.9.2017 10:39 podepsáno























MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 21. 9. 2017 ZM 17 07 07 19

Název:
Prodej pozemku p.č. 2239, včetně objektu čp. 445, ul. 17. listopadu, Děčín I

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

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

prodej pozemku p.č. 2239 o výměře 486 m2, jehož součástí je stavba čp. 445, ul. 17. listopadu, Děčín I, se 
všemi součástmi a příslušenstvím, formou dohadovacího řízení s výchozí cenou stanovenou pro dohadovací 
řízení ve výši 3.850.000,00 Kč dle ZP č. 5608-038-17 ze dne 13.8.2017 vypracovaného znalcem M. 
Gregorem + ostatní náklady spojené s převodem.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 22. 08. 2017 návrh na prodej objektu v k.ú. Děčín a usnesením č. RM 17 14 37 22 
doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 2239 o výměře 486 m2, jehož součástí je stavba 
čp. 445, ul. 17. listopadu, Děčín I, se všemi součástmi a příslušenstvím, formou dohadovacího řízení s 
výchozí cenou stanovenou pro dohadovací řízení ve výši 3.850.000,00 Kč dle ZP č. 5608-038-17 ze dne 
13.8.2017 vypracovaného znalcem M. Gregorem + ostatní náklady spojené s převodem, tj. variantu č. 1.
Dále RM projednala variantu č. 2, tj. doporučit zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 2239 o 
výměře 486 m2, jehož součástí je stavba čp. 445, ul. 17. listopadu, Děčín I, se všemi součástmi a 
příslušenstvím, pro Agenturu Osmý den, se sídlem Lužická 727/7, Děčín II, IČO 26667649 za cenu 
3.850.000,00 Kč dle ZP č. č. 5608-038-17 ze dne 13.8.2017 vypracovaného znalcem M. Gregorem + ostatní 
náklady spojené s převodem.
Dále RM projednala variantu č. 3, tj. doporučit zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 2239 o 
výměře 486 m2, jehož součástí je stavba čp. 445, ul. 17. listopadu, Děčín I, se všemi součástmi a 
příslušenstvím, pro paní ****** cenu 3.850.000,00 Kč dle ZP č. 5608-038-17 ze dne 13.8.2017 vypracovaného 
znalcem M. Gregorem + ostatní náklady spojené s převodem.
Dále RM projednala variantu č. 4. tj. doporučit zastupitelstvu města schválit ponechání pozemku p.č. 2239 o 
výměře 486 m2, jehož součástí je stavba čp. 445, ul. 17. listopadu, Děčín I, se všemi součástmi a 
příslušenstvím v majetku města s tím, že pozemek p.č. 2239 o výměře 486 m2, jehož součástí je stavba čp. 
445, ul. 17. listopadu, Děčín I, se všemi součástmi a příslušenstvím, bude využit příspěvkovou organizací 
města, tj. Dům dětí a mládeže, se sídlem Teplická ul. 334/38, Děčín IV ve spolupráci se základní školou 
Komenského nám., Děčín II. 
 

Cena: 3 850 000,00
Návrh postupu: RM doporučuje schválit prodej 



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
- OMH – odd. nakládání s majetkem města obdržel žádost Agentury Osmý den, o.p.s., o prodej výše 
uvedeného objektu, včetně pozemku 
- žadatel ve své žádosti uvádí, že pomáhá lidem se zdravotním a mentálním postižením získávat sociální a 
pracovní schopnosti a koupí objektu by vedle poskytování sociálních a vzdělávacích služeb došlo k oživení 
bezprostředního okolí lokality (viz. žádost) 
- využití plánuje v partnerské spolupráci s organizacemi a dalšími poskytovateli zapojenými do komunitní sítě 
služeb města Děčín – se společností JURTA, o.p.s. a ZŠ a lesní MŠ Jurta 
- konkrétní využití objektu – viz. žádost 
- OMH uvádí, že objekt byl získán od Ústeckého kraje na základě Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení 
předkupního práva č. 12/SML1976 s právními účinky vkladu ze dne 19.7.2012 za kupní cenu v souhrnné výši 
104.584,80 Kč (spolu s budovou čp. 411, včetně pozemku p.č. 2277, Děčín I) - viz. příloha 
- v čl. IV bod. 3 KS bylo zřízeno k předmětným nemovitostem předkupní právo pro prodávajícího jako věcné 
právo, tj. kupující i jeho další právní nástupci, jsou povinni pro případ, že by chtěli převáděné nemovitosti nebo 
podíl na nich prodat nebo jiným způsobem zcizit nebo pokud převáděné nemovitosti nebudou využívány za 
účelem poskytování sociálních služeb tyto nejdříve nabídnout ke koupi prodávajícímu za cenu rovnající se 
kupní ceně sjednané v čl. III. bod 1 citované KS (tj. 104.584,80 Kč) a ceně o jakou se zvýšila hodnota 
převáděných nemovitostí ke dni uplatnění předkupního práva. Předkupní právo bylo sjednáno bezúplatně a 
zřízeno na dobu 10 let od vkladu citované smlouvy do KN 
- dále byl mezi smluvními stranami uzavřen Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního 
práva č. 12/SML1976 ze dne 15.10.2013 (viz. příloha) ve věci změny znění KS – v čl. IV. bod 3. odst. 2. se 
vyjímá text: „nebo pokud převáděné nemovitosti nebudou využívány za účelem poskytování sociálních služeb“ 
- z výše uvedených skutečností vyplývá, že v případě schválení záměru prodat objekt čp. 445, ul. 17. 
listopadu, Děčín I, je město povinno nabídnout tento objekt ke koupi prodávajícímu, tj. Ústeckému kraji, za 
cenu rovnající se kupní ceně sjednané v čl. III. bod 1. KS + cena o jakou se zvýšila hodnota převáděných 
nemovitostí ke dni uplatnění předkupního práva, tak jak je uvedeno v čl. IV. bod 3. citované KS 
- ve vyjádření OMH je popsána historie od získání objektu do majetku města, řešení žádostí o pronájem a o 
využití objektu 
- usn. č. ZM 16 07 09 07 ze dne 22.9.2016 schválilo záměr prodeje 
- sděleno Ústeckému kraji, že byl zveřejněn záměr prodat objekt a zažádáno o vyjádření se k možnému 
zpětnému odkupu 
- Ústecký kraj předložil uplatnění předkupního práva k projednání orgánům Ústeckého kraje a požádal o 
upřesnění nabídky zpětného odkupu 
- OMH dne 20.10.2016 obdržel žádost p. ****** o prodej nemovitosti 
- OMH vyčíslil náklady vynaložené na opravy nemovitosti čp. 445, ul. 17. listopadu, Děčín I v letech 2014 - 
2016 k 31.12.2016 ve výši 2.028.972,09 Kč a tuto skutečnost sdělil Ústeckému kraji 
- Ústecký kraj zažádal o doložení dokladů na náklady vynaložené na opravy objektu 
- OMH dne 25.4.2017 doložil Ústeckému kraji doklady na opravy objektu 
- OMH zažádal ostatní žadatele, tj. organizaci Rákosníček Děčín, z.s., příspěvkovou organizaci DDM Děčín o 
potvrzení, zda zájem o prodej nebo užívání nadále trvá - žadatelé potvrdili, že zájem trvá 
- dopisem paní primátorky ze dne 22.5.2017 bylo Ústeckému kraji doplněno, že město Děčín obdrželo více 
žádostí o odprodej (příp. pronájem-užívání) s tím, že žadatelé chtějí objekt využít pro poskytování sociálních a 
vzdělávacích služeb pro různé cílové skupiny, 1 žádost je bez specifikace využití 
- Ústecký kraj sdělil dopisem ze dne 18.7.2017, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodlo dne 26.6.2017 o 
neuplatnění předkupního práva 
- Agentura Osmý den dopisem ze dne 28.7.2017 zažádala o zahájení realizace prodeje objektu čp. 445, ul. 
17. listopadu, Děčín I 
- organizace Rákosníček Děčín, z.s. písemně sdělila odstoupení od záměru odkoupení objektu čp. 445, ul. 17. 
listopadu, Děčín I 
- OMH objednal aktualizaci znaleckého posudku č. 5504-034-16 ze dne 2.6.2016 
- byl vyhotoven nový ZP č. 5608-038-17 ze dne 13.8.2017 znalce M. Gregora na zjištění ceny obvyklé, a to ve 
výši 3.850.000,00 Kč 
- žadatel Agentura Osmý den dopisem ze dne 8.8.2017 doplnil svou žádost ze dne 28.7.2017 ve věci využití 
objektu - viz. příloha 

záměr RM dne 23.8.2016 - usn.č. RM 16 14 37 28 
záměr ZM dne 22.9.2016 - usn. č. ZM 16 07 09 07



Vyjádření: 

OR – nemá v tomto objektu žádný záměr. 

OSU – Stavební úřad Magistrátu města Děčín oddělení územního rozhodování nemá námitek k prodeji 
objektu č.p. 445, ul. 17. listopadu, Děčín I, včetně pozemku parc. č. 2239 v katastrálním území Děčín. 
Stavební úřad Magistrátu města Děčín Úřad územního plánování, příslušný dle ust. § 6 odst.1e) a f) zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že předmětný pozemek se dle 
platného Územního plánu města Děčín nachází ve stávající ploše bydlení a v zastavěném území. Pozemek je 
součástí zóny SC – SMÍŠENÁ CENTRÁLNÍ ZÓNA. Plánovaný záměr není s regulativem funkčního využití 
zóny v rozporu. S prodejem souhlasíme. Funkční využití zóny SC dle Územního plánu města Děčín: 
Přípustné: vybavenost celoměstského a lokálního charakteru (administrativně správní, obchodní, zdravotní a 
sociální, kulturní, církevní, ubytování), trvalé bydlení v bytových a polyfunkčních domech, zařízení obchodu, 
školství, veřejného stravování, tělovýchovné areály, odpovídající komunikační síť (hlavní ulice s charakterem 
městské třídy), MHD, parkovací plochy, zeleň liniová i plošná, nezbytná technická infrastruktura, 
Výjimečně přípustné: individuální trvalé bydlení, garáže, čerpací stanice PHM, nerušící provozy drobné výroby 
a služeb, 
Nepřípustné: areály výroby, skladů, dopravních zařízení a rušících výrobních služeb. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 4 - 5 
intenzita zastavění pozemku v %: 75 - 100 
Doporučené typy domů: polyfunkční městské domy s odpovídajícím uspořádáním parteru a 50 % trvalým 
bydlením, bytové domy a „vila“ domy s trvalým bydlením vymezené regulativy, vyplývající z podmínek 
příslušného prostoru či lokality (tvar střechy, počet podlaží, uliční čára, stavební čára, pestrá skladba 
architektonických prvků a detailů, členění fasád, oken, výkladců, reklamy, obytné vnitrobloky, zeleň, půdní 
vestavby). 
Poznámka: Pro informaci uvádíme, že nový rozpracovaný Územní plán Děčín řadí tento pozemek do oblasti 
SM – Plocha smíšená obytná městská.

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji p.č. 2239 v k.ú. Děčín za účelem poskytování 
sociálních a vzdělávacích služeb. 

OSC – k prodeji objektu není kompetentní se vyjadřovat. Upozorňuje však na skutečnost, že pokud po prodeji 
dojde v budoucnu ke změně užívání objektu, které budou podléhat stavebnímu řízení, bude silniční správní 
úřad požadovat řešení nezbytných odstavných a parkovacích stání mimo plochy současného veřejného 
prostranství.

OMH - uvedená nemovitost přešla do majetku statutárního města Děčín na základě kupní smlouvy a smlouvy 
o zřízení předkupního práva č. 12/SML/1976 uzavřené s Ústeckým krajem. Součástí kupní smlouvy bylo 
ujednání, že objekt bude využíván za účelem poskytování sociálních služeb. 
- na základě usnesení č. ZM 13 06 04 05 ze dne 19.9.2013 byl uzavřen dodatek ke kupní smlouvě, kde bylo 
toto ujednání vyjmuto 
- OMH – odd. správy majetku eviduje od 28.02.2013 žádost MC Rákosníček, o.s. o pronájem objektu č.p. 445 
Děčín I za účelem zřízení provozovny mateřského centra 
- OMH – odd. správy majetku obdržel dne 18.12.2013 novou žádost od MC Rákosníček, o.s., zastoupený paní 
******, ve věci uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na pronájem nebytového objektu 
- na základě usnesení č. RM 14 01 37 05 ze dne 7.1.2014 byl schválen záměr města pronajmout nebytový 
objekt č.p. 445, část obce Děčín I – Děčín, vč. pozemku p.č. 2239 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Děčín 
za účelem zřízení provozovny mateřského centra 
- zastupitelstvo města na svém zasedání dne 27.3.2014 usnesením č. ZM 14 03 04 01 schválilo rozpočtovým 
opatřením finanční prostředky na opravy objektu 17. listopadu č.p. 445 Děčín I. Na základě výběrového řízení 
byla realizována nová plynová kotelna, oprava střešní krytiny a výměna oken a dveří. 
- do rady města byl dne 9.6.2015 předložen materiál – návrh na revokaci usnesení rady města č. RM 14 01 37 
05 ze dne 7.1.2014 v plném znění „z důvodu nových skutečností“ a návrh na pronájem objektu č.p. 445, část 
obce Děčín I – Děčín, vč. pozemku p.č. 2239 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Děčín. Rada měla variantně 
schválit /neschválit 1. výjimku ze „Zásad“ rady města o stanovení nájemného z nebytových prostor v majetku 
statutárního města Děčín na rok 2015 čl. 4. 2. výjimku z Postupu a zásad pronájmu pozemků ve vlastnictví 
statutárního města Děčín na rok 2015 čl. VII. 3. vypsání veřejné soutěže na nejvhodnější nabídku – pronájem 
objektu č.p. 445, část obce Děčín I – Děčín, vč. pozemku p.č. 2239 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Děčín 



s tím, že podmínky veřejné soutěže budou zpracovány právním zástupcem města a schváleny v radě města.
Materiál byl z jednání stažen. 
- v září 2015 se na objekt byla podívat paní ****** - ředitelka DDM Děčín. Dne 15.10.2015 obdržel OMH - odd. 
správy majetku žádost o možném využití objektu 17. listopadu 445, Děčín I, zaslaný odborem školství a 
kultury, který obdržel žádost od DDM Děčín. K žádosti DDM Děčín se připojila i základní škola Komenského 
nám., která navrhla v součinnosti s DDM Děčín, a to otevřít v prostorech objektu 17. listopadu 445, Děčín I 
školní klub. Současně bylo osloveno i MC centrum Rákosníček, které potvrdilo svůj stálý zájem o pronájem 
objektu v ulici 17. listopadu č.p. 445 v Děčíně I. 
- dne 20.10.2015 obdržel OMH stanovisko k využití objektu 17. listopadu č.p. 445, Děčín I od odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví, které eviduje dvě možnosti využití objektu, a to MC Rákosníček a 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM), kterému by následně více vyhovovala budova na 
Litoměřické ulici. Všechny podněty a žádosti byly předloženy do jednání rady města. 
- na základě usnesení č. RM 15 20 37 18 ze dne 24.11.2015 vzala rada na vědomí informaci o způsobu 
využití objektu 17. listopadu č.p. 445, Děčín I, včetně pozemku p.č. 2239 v k.ú. Děčín 
- v lednu 2016 byl vypracován znalecký posudek č. 5480-010-16, znalce Miloslava Gregora, na zjištění ceny 
objektu 17. listopadu č.p. 445, Děčín I, vč. pozemku p.č. 2239 v k.ú. Děčín, dle platné vyhlášky – zjištěná 
výsledná cena ve výši 3.034.310,00 Kč 
- dne 3.2.2016 bylo MC Rákosníček dotázáno, zda zájem o pronájem objektu 17. listopadu č.p. 445, Děčín I 
nadále trvá. Dne 12.2.2016 MC Rákosníček potvrdilo svůj zájem o pronájem daného objektu.
- v květnu 2016 bylo zadáno, dle pokynů vedení města, vypracování znaleckého posudku na cenu v místě a 
čase obvyklou a byl vypracován znalecký posudek č. 5504-034-16, znalce Miloslava Gregora, na zjištění ceny 
nemovitosti a ceny obvyklé (ocenění stávajícího stavu) objektu 17. listopadu č.p. 445, část obce Děčín I – 
Děčín, vč. pozemku p.č. 2239 v k.ú. Děčín – cena ve výši 3.900.000,00 Kč 
- v květnu 2016 byl objekt ukázán panu ****** - jednateli občanského sdružení Jurta 
- v červnu 2016 OMH – odd. nakládání s majetkem města obdržel žádost Agentury Osmý den, o.p.s. 
(partnerem je sdružení Jurta) o prodej objektu 17. listopadu č.p. 445, Děčín I 
- dne 26. 7.2016 zaslány informace o možném odprodeji paní ****** - MC Rákosníček 
- usn. č. ZM 16 07 09 07 ze dne 22.9.2016 schválilo záměr prodeje 
- v říjnu 2016 OMH - odd. nakládání s majetkem města obdržel žádost p. ****** o odprodej objektu 
- na základě schváleného záměru prodeje byl Ústecký kraj vyzván k vyjádření se k možnému zpětnému 
odkupu 
- ostatní žadatelé, tj. organizace Rákosníček Děčín, z.s., příspěvková organizace DDM Děčín byli požádáni o 
potvrzení, zda jejich zájem o objekt trvá 
- žadatelé potvrdili, že zájem trvá 
- Ústecký kraj, po doložení dokladů na náklady vynaložené na opravy objektu, sdělil, že neuplatňuje předkupní 
právo 
- Agentura Osmý den dopisem ze dne 28.7.2017 zažádala o zahájení realizace prodeje objektu čp. 445, ul. 
17. listopadu, Děčín I a sdělila, že má nadále vážný zájem o odkoupení objektu a v případě časových prodlev 
může dojít k situaci, kdy nebudou dostupné zdroje na zakoupení a rekonstrukci objektu 
- organizace Rákosníček Děčín, z.s. písemně sdělila odstoupení od záměru odkoupení objektu čp. 445, ul. 17. 
listopadu, Děčín I 
- OMH objednal aktualizaci znaleckého posudku č. 5504-034-16 ze dne 2.6.2016 - byl vypracován nový ZP č. 
5608-038-17 ze dne 13.8.2017 znalce M. Gregora - cena obvyklá ve výši 3.850.000,00 Kč 
- Agentura Osmý den dopisem ze dne 8.8.2017 doplnila svou žádost ve věci využití objektu

OSV - předkládá k předmětné žádosti Agentury Osmý den, o.p.s., negativní stanovisko. Záměr Agentury 
Osmý den využít budovu k sociálním službám vnímáme jako prospěšný, nicméně o předmětnou budovu již 
několik let usiluje Rákosníček Děčín, kam plánují přesunout jak činnosti mateřského centra, jeselského 
zařízení, aktivity pro pěstounské rodiny a další jejich činnosti, které vykonávají nebo chtějí realizovat. Vzniklo 
by tak rovněž potřebné a obdobně multifunkční centrum jako v případě Agentury Osmý den, i když pro jinou 
cílovou skupinu. Před rozhodnutím o prodeji budovy některému ze zájemců, doporučujeme navázat na 
několikaleté jednání s Rákosníčkem Děčín, který opětovně o budovu žádá a z našeho pohledu by měl být 
upřednostněn před dalšími zájemci. 

MP – nemá pro objekt jiné využití a prodej uvedeného objektu doporučuje. 

OSK – nadále preferuje využití tohoto objektu pro činnost příspěvkových organizací Dům dětí a mládeže 
Děčín a ZŠ Komenského náměstí, za účelem rozšíření jejich činnosti. Viz. naše korespondence a postoupené 



žádosti o společné využití objektu DDM Děčín a ZŠ Komenského nám., čj. MDC/91100/2015 ze dne 
15.10.2015. 

Předpokládaná cena za prodej: dle „Zásad“ (dle ZP) - 3.850.000,00 Kč 

Žadatelé: 
Agentura Osmý den, o.p.s., Lužická 727/7, Děčín II 
p. ****** 
DDM Děčín, Teplická 334/38, Děčín IV 

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

Vyjádření:

OR OSU OZP OSC OMH OSV MP
A A A pozn. pozn. N/pozn. A
OSK                                                       
N/pozn.                                                       

Vysvětlivky:

Příloha: snimek,KS-Ustecky 
kraj.pdf Komentář:          

Příloha: ZP.pdf Komentář:          

Příloha: UK-neuplatneni predkup. 
prava.pdf Komentář:          

Příloha:
zadosti, 
Rakosnicek-odstoupeni.p
df

Komentář:          

Příloha: ZP-novy.pdf Komentář:          

Příloha: Agentura Osmy 
den-doplneni zadosti.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž 11.9.2017 06:56 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 12.9.2017 09:20 podepsáno











































































































































































































MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 21. 9. 2017 ZM 17 07 07 20

Název:
Prodej pozemku p. č. 1359 k. ú. Prostřední Žleb

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

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

prodej pozemku p. č. 1359 o výměře 730 m2 v k. ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím pro p. 
****** za cenu 219.000,00 Kč + ostatní náklady spojené s prodejem.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 05.09.2017 návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a usnesením 
č. RM 17 15 37 29 doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1359 o výměře 730 m2 v k. 
ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím pro ****** za cenu 219.000,00 Kč + ostatní náklady 
spojené s prodejem.

Dále rada města projednala variantu č.2, tj. doporučit zastupitelstvu města prodej pozemku p. č. 1359 o 
výměře 730 m2 v k. ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím pro ****** za cenu 15.000,00 Kč + 
ostatní náklady spojené s prodejem. 

Cena: 219 000,00
Návrh postupu: RM doporučuje schválit prodej



Důvodová zpráva:

Rekapitulace: 

- OMH obdržel žádost o prodej pozemku p. č. 1359 v k. ú. Prostřední Žleb o výměře 730 m2 za účelem 
rekultivace zanedbaného pozemku a do budoucna využití pozemku na zahradu; 

- žadatel vlastní sousední pozemky s domem č. p. 76 v k. ú. Prostřední Žleb; 

- zastupitelstvo města usn.č. ZM 17 05 04 02 ze dne 25.5.2017 zveřejnilo záměr města prodat pozemek p. č 
1359 k. ú. Prostřední Žleb; 

- žadatel následně sdělil, že o pozemek má zájem, ale nesouhlasí s uvedenou částkou, za pozemek nabízí 
dle žádosti částku 15.000,00 Kč. 

RM záměr – usn. RM 17 08 37 11 ze dne 25.4.2017 
ZM záměr - usn. ZM 17 05 04 02 ze dne 25.5.2017 

Poznámka: 

OR – nemá v této lokalitě žádný záměr 

OSU - oddělení územního rozhodování a památkové péče 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. 

OMH - souhlasí s prodejem pozemku p. č. 1359 k. ú. Prostřední Žleb. Jedná se o pozemek p. č. 1359 o 
výměře 730 m2 v k. ú. Prostřední Žleb. 

Návrh ceny za prodej pozemku: 
varianta č. 1 - dle „zásad“ - II. pásmo – zahrada – 300,00 Kč/m2 – celkem 219.000,00 Kč 
varianta č. 2 - dle návrhu žadatele - 15.000,- Kč - blíže viz žádost 

Nájemní smlouva: 0 

Účel dle žádosti: zahrada 



Žadatel: ****** 

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

Vyjádření:

OR OSU OZP OMH                            
A A - pozn. A A                            

Vysvětlivky:

Příloha: KM 1359_109 zakres.pdf Komentář:          

Příloha: ANO zadost 1359_109.pdf Komentář:          

Příloha: foto 1359_109.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž 12.9.2017 08:36 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 12.9.2017 10:40 podepsáno









MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 21. 9. 2017 ZM 17 07 07 21

Název:
Pozemek p.č. 1101 k.ú. Děčín - Staré Město – výkup 

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup části pozemku v k.ú. Děčín-Staré Město do majetku města a
neschvaluje

výkup části pozemku p.č. 1101, dle GP č. 869-107/2016 nově ozn. jako p.p.č. 1101/1 o vým. 379 m2, v k.ú. 
Děčín-Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku ČR - Ministerstva obrany, Tychonova 
1/221, Praha 6, do majetku města.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 5. 9. 2017 návrh na výkup části pozemku v k.ú. Děčín-Staré 
Město do majetku města a usnesením č. RM 17 15 37 31 nedoporučila zastupitelstvu města schválit výkup 
části pozemku p.č. 1101, dle GP č. 869-107/2016 nově ozn. jako p.p.č. 1101/1 o vým. 379 m2, v k.ú. 
Děčín-Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku ČR - Ministerstva obrany, Tychonova 
1/221, Praha 6, do majetku města, tj. varianta č. 1.

Dále rada města projednala variantu č. 2, tj. schválit výkup části pozemku p.č. 1101, dle GP č. 869-107/2016 
nově ozn. jako p.p.č. 1101/1 o vým. 379 m2, v k.ú. Děčín-Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím, z 
majetku ČR - Ministerstvo obrany, Tychonova 1/221, Praha 6, do majetku města. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM nedoporučila schválit výkup



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:

- nabídka Ministerstva obrany ČR na výkup části pozemku p.č. 1101 k.ú. Děčín – Staré Město do majetku 
města;

- nabízená část pozemku navazuje na pozemek p.č. 783/17 k.ú. Děčín – Staré Město, který je využíván jako 
součást zahrádkářské kolonie;

- místním šetřením bylo zjištěno, že se na pozemku nachází černá skládka – stavební suť;

- stávající vlastník byl odborem životního prostředí písemně vyzván k odstranění odpadu;

- v případě schválení výkupu části pozemku do majetku města bude s vlastníkem dále jednáno o kupní ceně. 

Vyjádření:
OR – nemá v lokalitě žádný záměr.

OSU – odd. územního rozhodování a památkové péče nedoporučuje výkup části pozemku p. č. 1101 v 
katastrálním území Děčín-Staré Město.
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že předmětný pozemek se dle platného Územního plánu 
města Děčín nachází v nezastavěném území a je součástí zóny ZPF – zóna zemědělských kultur. Do 
budoucna je předmětný pozemek pro město Děčín nevyužitelný, a proto výkup nedoporučujeme.
Funkční využití zóny ZPF dle čl. 8 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín:
- přípustné: produkční zemědělská výroba (orná půda, trvalé trávní porosty, sady, zahrady, zahradnictví, 
školkařství), účelové stavby sloužící pro využití pozemků, nadřazené trasy technické infrastruktury, 
komunikační síť s převahou účelových komunikací, turistické cesty a vyhlídky, cykloturistika, opatření pro 
zachování průchodnosti krajiny, obnova stabilizačních a protierozních opatření (strukturní zeleň, meze) v 
rámci souhrnných pozemkových úprav, nelesní ekosystémy, doprovodná a strukturní zeleň, vodní toky a 
plochy, přístupové komunikace;
- výjimečně přípustné: zahrádkářské osady;
- nepřípustné: nesouvisející činnost s využitím pozemků zemědělského půdního fondu.
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1 + podkroví, intenzita zastavění pozemku v %: u stávajících 
zahrádkářských osad max. 25 m², u ostatních zohlednit speciální charakter.
Poznámka: pro informaci uvádíme, že rozpracovaný Návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do 
plochy NZ.2 – plocha zemědělská/trvalý travní porost.

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k převodu části pozemku p.č. 1101 k.ú. Děčín-Staré Město 
do majetku města. Upozorňujeme, že při místním šetření bylo zjištěno, že na předmětném pozemku se 
nachází stavební a demoliční odpady (navážka cca 300 tun). Stávající vlastník pozemku byl písemně vyzván 
k odstranění odpadu, a to v termínu do 15.09.2017 (výzva č.j. MDC/70909/2017 ze dne 27.07.2017). Pokud 
by byl pozemek v současném stavu od stávajícího vlastníka, respektive správce vykoupen, přechází 
povinnost zajištění úklidu pozemku na nového vlastníka (v tomto případě statutární město Děčín).

OMH – místním šetřením bylo zjištěno, že se na pozemku nachází černá skládka – stavební suť. Dle sdělení 
OZP je vlastník pozemku schopen zajistit úklid pozemku nejdříve na jaře 2018.
V případě schválení výkupu části pozemku do majetku města bude s vlastníkem dále jednáno o kupní ceně. 
Dle sdělení vlastníka bude cena stanovena znaleckým posudkem s navýšením o 10 % z kupní ceny v případě 
schválení přímého prodeje + ostatní náklady.
Nabízená část pozemku navazuje na pozemek p.č. 783/17 k.ú. Děčín – Staré Město, který je využíván jako 
součást zahrádkářské kolonie. Vlastník pozemku eviduje žádost ZO ČZS o prodej této části pozemku, z 
tohoto důvodu jím byl vyhotoven geometrický plán pro rozdělení pozemku, zbývající část bude převedena do 
majetku ČR – Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Jedná se o nabídku na výkup části p.p.č. 1101 o vým. 379 m2 v k.ú. Děčín-Staré Město.

Cena za výkup: dle ZP



Vlastník: ČR - Ministerstvo obrany, Tychonova 1/221, Praha 6 
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