
MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 25. 1. 2018 ZM 18 01 03 01

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

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

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

rozhodlo

1. o poskytnutí účelové dotace paní ****** ******, bytem ******, ****** na výstavbu čistírny odpadních vod na 
p.p.č. ****** k rodinnému domu č.p. ****** na st.p.č. ****** v k.ú. Vilsnice dle platných Zásad a

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

Stanovisko RM:
RM projednala dne 09.01.2018 žádost paní ****** ****** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny 
odpadních vod k rodinnému domu č.p. ****** na st.p.č. ****** v k.ú. Vilsnice a usnesením č. RM 18 01 35 01 
doporučila ZM rozhodnout dle předloženého návrhu na usnesení.

Cena: 80 000,00
Návrh postupu: RM doporučila rozhodnout o poskytnutí účelové dotace a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy.



Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický předkládá orgánům města žádost paní ****** ******, bytem ******, ****** o poskytnutí 
účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod na p.p.č. ****** k rodinnému domu č.p. ****** na st. p.č. 
****** (příloha č. 1).

Zásady postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby 
čistíren odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín schválilo ZM dne 
21.09.2017 a nabyly účinnosti dnem 22.09.2017 (dále jen „Zásady“).

Žadatelka k žádosti předložila veškeré podklady stanovené Zásadami (viz přílohy č. 2, 3 a 6).
V souladu se schválenými Zásadami bude účelová dotace žadateli vyplacena v termínu do 90 dnů po 
předložení kolaudačního souhlasu nebo souhlasu s užíváním stavby ČOV, a to do výše 80% skutečně 
vynaložených nákladů na budovanou ČOV, maximálně však do výše 80.000 Kč.

K předložené žádosti se vyjádřil OŽP, který uvádí, že vodoprávní úřad posoudil předložené podklady z 
hlediska stavebně technické dokumentace, umístění stavby vodního díla ČOV v sestavě: “Biologický septik, 
pískový filtr, odtoková kanalizace, revizní šachta, vsakovací drény“ na p.p.č. ****** v k.ú. Vilsnice a 
technických parametrů budovaného zařízení zneškodňování odpadních vod a konstatuje, že z 
vodohospodářského hlediska předložené podklady splňují požadavky na přidělení účelové dotace na výstavbu 
ČOV (příloha č. 4). 

Skutečně vynaložené náklady budou předmětem posuzování po podání žádosti o vyplacení dotace. 

V příloze č. 5 je předložen návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace, zpracovaný ve 
spolupráci s právním zástupcem města.

Vyjádření:

Příloha: priloha_1_zadost-anonym
.pdf Komentář: Příloha č. 1 - žádost

Příloha: priloha_2_vypisKN-anony
m.pdf Komentář: Příloha č. 2 - výpis z KN

Příloha: priloha_3_snimekKN-ano
nym.pdf Komentář: Příloha č. 3 - snímek z KN

Příloha: priloha_4_stanOZP-anony
m.pdf Komentář: Příloha č. 4 - stanovisko OŽP

Příloha: priloha_5_smlouva-anony
m.pdf Komentář: Příloha č. 5 - smlouva

Příloha: priloha_6_povoleniOZP-a
nonym.pdf Komentář: Příloha č. 6 - povolení OŽP
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Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 17.1.2018 12:19 podepsáno
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MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN 
odbor životního prostředí 
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV 

 
Číslo jednací:  MDC/115991/2017 

 

 
 

 
Statutární město Děčín, Odbor ekonomický 
Mírové nám. 1175/5 
405 38  DĚČÍN IV-Podmokly 

Spisová zn.:    MDC/114561/2017      
Vyřizuje: Lenka Taušnerová  
Telefon: 412591469  
e-mail: zivotni@mmdecin.cz  
Fax:   
Děčín 07.12.2017  
 

 

 

SDĚLENÍ 
 

Dne 04.12.2017 obdržel Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí k vyjádření žádost o 
poskytnutí účelové dotace na výstavbu ČOV stavebníka: 

 30.11.21017. 
 
K výše uvedenému Vám sdělujeme následující stanovisko: 
 

Vodoprávní úřad posoudil předložené podklady z hlediska stavebně technické dokumentace, 
umístění stavby vodního díla „ČOV v sestavě: „Biologický septik, pískový filtr, odtoková 
kanalizace, revizní šachta,vsakovací drény na p.p.č. v k.ú. Vilsnice a technických 
parametrů budovaného zařízení zneškodňování odpadních vod a konstatuje, že 
z vodohospodářského hlediska předložené podklady splňují požadavky na přidělení účelové 
dotace na výstavbu ČOV, ale z hlediska platných „zásad“ nesplňuje žadatel jednu z hlavních 
podmínek pro přidělení dotace dle „Článku II písm.d) – Skutečně vynaložené náklady“ na 
stavbu ČOV (Náklady musí být  řádně doloženy dodavatelskou fakturou znějící výhradně na 
jméno žadatele/žadatelů a soupisem provedených prací (nebo jiným průkazným dokumentem 
vystaveným dodavatelem). 
 
Z tohoto důvodu doporučujeme vyzvat žadatele k doložení těchto dokladů. Dále Vám zasíláme  
„Rozhodnutí – stavební povolení“ na výše uvedenou stavbu ze dne 17.05.2017 č.j. 
MDC/47629/2017. 

 
 

 

 

 

 

  
Mgr. Jiří Hykš 
vedoucí odboru životního prostředí 
  
Obdrží 

1. Statutární město Děčín, Odbor ekonomický, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 
405 38  Děčín 2 
 

Příloha č. 4



Příloha č. 5 
 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE 
 

 
Statutární město Děčín 
se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV 
zastoupené primátorkou Mgr. Marií Blažkovou 
IČ: 00261238 
(dále jen „poskytovatel dotace“) 
           
a 
 
paní  trvale bytem 
(dále jen „příjemce dotace“) 
 
 

uzavírají tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace  
 
 

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

Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby čistíren 
odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín, 
schválených usnesením Zastupitelstva města Děčín č. ZM 17 07 06 18 ze dne 
21. 09. 2017 (dále jen „Zásady“), které nabyly účinnosti dnem 22. 09 .2017. 

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

příjemce dotace investorem čistírny odpadních (dále jen „ČOV“) k rodinnému domu č.p. 
 v k.ú. Vilsnice níže uvedeného typu:  

ČOV v sestavě 3 komorový septik, pískový nebo zemní filtr na p.p.č. v k.ú. Vilsnice. 
 

 
II. Poskytnutí dotace 

 
1. V souladu se Zásadami poskytne poskytovatel dotace účelovou dotaci na výstavbu ČOV 

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

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

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

V případě, že po uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dojde v průběhu 
výstavby ČOV ke změně investora, přechází nárok na poskytnutí účelové dotace na 
nového investora, který splňuje podmínky čl. II písm. c) Zásad. Pokud však již byla 



účelová dotace poskytnuta původnímu investorovi, nemá nový žadatel - investor nárok na 
tuto účelovou dotaci. 

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

odst. 1 této smlouvy v termínu do 90 dnů po předložení kolaudačního souhlasu nebo 
souhlasu s užíváním stavby ČOV. V případě, že bude již vyčerpán celkový objem 
finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu statutárního města Děčín na příslušný 
kalendářní rok, bude dotace vyplacena nejpozději do 31. 1. následujícího kalendářního 
roku. Kolaudační souhlas nebo souhlas s užíváním stavby ČOV musí být vydány nejdéle 
do dvou let po vydání pravomocného stavebního povolení nebo souhlasu s ohlášením 
stavby ČOV, jinak nárok na poskytnutí účelové dotace zaniká. 

 
5. Účelová dotace bude poskytovatelem dotace převedena v termínu dle odst. 4 na účet 

příjemce dotace uvedený v Žádosti o výplatu účelové dotace, ve které musí být uveden 
skutečně vybudovaný typ ČOV včetně SVN a zdokladovány všechny skutečnosti dle odst. 
1 a 4 tohoto článku a předloženy doklady prokazující výši skutečně vynaložených nákladů 
dle čl. II písm. d) Zásad. 

 
 

III.  Zvláštní ustanovení 
 

1. Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět s výpovědní dobou o délce 15 dnů tuto 
smlouvu v případě, že dotace byla příjemci dotace poskytnuta na základě nepravdivých 
údajů. 

 
2. V případě, že poskytovatel dotace učiní výpověď smlouvy, je příjemce dotace povinen 

vrátit celou výši poskytnuté dotace do 15 dnů ode dne, kdy obdržel dopis obsahující 
projev vůle poskytovatel dotace tuto smlouvu vypovědět. 

 
3. Příjemce dotace bere na vědomí, že na poskytnutou dotaci se vztahuje zákon 

č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. Nedodržení podmínek a nesplnění povinností stanovených touto smlouvou 
příjemcem dotace bude posuzováno jako porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 
zákona č. 250/2000 Sb. Příjemce dotace je v takovém případě povinen odvést 
neoprávněně použité nebo zadržené finanční prostředky do rozpočtu poskytovatele 
dotace včetně sankce stanovené tímto zákonem. 

 
4. Smluvní strany se dohodly, s přihlédnutím k zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že tato smlouva bude 
zveřejněna na úřední desce Magistrátu města Děčín do 30 dnů ode dne uzavření 
smlouvy. 

 
 

IV.  Platnost smlouvy 
 

1. Tato smlouva se stává platnou a právně účinnou dnem podpisu oběma smluvními 
stranami. 
 

2. Poskytnutí účelové dotace a znění této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva 
města Děčín č. ZM  …...................  dne  …..........  2017. 

 
 

  V.  Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovat dotace i příjemce 
dotace obdrží jedno vyhotovení. 



 
 
 
2. Právní vztahy plynoucí z této smlouvy se řídí výhradně právními normami českého 

právního řádu. 
 

3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily a že smlouva plně 
vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho připojují své podpisy. 
 

 
 
 
 
 
 
V Děčíně dne …................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………............                      …..……………………………………. 
              Poskytovatel dotace                                                  Příjemce dotace 
 
 



Příloha č.6

















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 25. 1. 2018 ZM 18 01 03 02

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

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

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

rozhodlo

1. o poskytnutí účelové dotace panu ****** ******, bytem ******, Děčín X na výstavbu čistírny odpadních vod k 
rodinnému domu č.p. ****** na st.p.č. ****** v k.ú. Bělá u Děčína dle platných Zásad a

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

Stanovisko RM:
RM projednala dne 09.01.2018 žádost pana ****** ****** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny 
odpadních vod k rodinnému domu č.p. ****** na st.p.č. ****** v k.ú. Bělá u Děčína a usnesením č. RM 18 01 
35 02 doporučila ZM rozhodnout dle předloženého návrhu na usnesení.

Cena: 80 000,00
Návrh postupu: RM doporučila rozhodnout o poskytnutí účelové dotace a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy.



Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický předkládá orgánům města žádost pana ****** ******, bytem ******, Děčín X o poskytnutí 
účelové dotace na výstavbu čístírny odpadních vod na st.p.č. ****** k rodinnému domu č.p. ****** na st. p.č. 
****** (příloha č. 1).

Zásady postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby 
čistíren odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín schválilo ZM dne 
21.09.2017 a nabyly účinnosti dnem 22.09.2017 (dále jen „Zásady“).

Žadatel k žádosti předložil veškeré podklady stanovené Zásadami (viz přílohy č. 2, 3 a 6).
V souladu se schválenými Zásadami bude účelová dotace žadateli vyplacena v termínu do 90 dnů po 
předložení kolaudačního souhlasu nebo souhlasu s užíváním stavby ČOV, a to do výše 80% skutečně 
vynaložených nákladů na budovanou ČOV, maximálně však do výše 80.000 Kč.

K předložené žádosti se vyjádřil OŽP, který uvádí, že vodoprávní úřad posoudil předložené podklady z 
hlediska stavebné technické dokumentace, umístění stavby vodního díla „ČOV Ekona D10“ na st.p.č. ****** v 
k.ú. Bělá u Děčína a technických parametrů budovaného zařízení zneškodňování odpadních vod a konstatuje, 
že z vodohospodářského hlediska předložené podklady splňují požadavky na přidělení účelové dotace na 
výstavbu ČOV (příloha č. 4). 

V příloze č. 5 je předložen návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace, zpracovaný ve 
spolupráci s právním zástupcem města.

Vyjádření:

Příloha: priloha_1_zadost-anonym
.pdf Komentář: Příloha č. 1 - žádost

Příloha: priloha_2_vypisKN-anony
m.pdf Komentář: Příloha č. 2 - výpis z KN

Příloha: priloha_3_snimekkn-anon
ym.pdf Komentář: Příloha č. 3 - snímek z KN

Příloha: priloha_4_stanOZP-anony
m.pdf Komentář: Příloha č. 4 - stanovisko OŽP

Příloha: priloha_5_smlouva-anony
m.pdf Komentář: Příloha č. 5 - smlouva

Příloha: priloha_6-povoleniOZP-a
nonym.pdf Komentář: Příloha č. 6 - povolení OŽP

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 17.1.2018 12:04 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 17.1.2018 12:18 podepsáno
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Příloha č. 5 
 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE 
 

 
Statutární město Děčín 
se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV 
zastoupené primátorkou Mgr. Marií Blažkovou 
IČ: 00261238 
(dále jen „poskytovatel dotace“) 
           
a 
 
pan , trvale bytem  Děčín X (dále jen „příjemce 
dotace“) 
 
 

uzavírají tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace  
 
 

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

Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby čistíren 
odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín, 
schválených usnesením Zastupitelstva města Děčín č. ZM 17 07 06 18 ze dne 
21. 09. 2017 (dále jen „Zásady“), které nabyly účinnosti dnem 22. 09 .2017. 

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

příjemce dotace investorem čistírny odpadních (dále jen „ČOV“) k rodinnému domu č.p. 
 na st.p.č.  v k.ú. Bělá u Děčína níže uvedeného typu:  

ČOV Ekona D 10 na st.p.č. v k.ú. Bělá u Děčína. 
 

 
II. Poskytnutí dotace 

 
1. V souladu se Zásadami poskytne poskytovatel dotace účelovou dotaci na výstavbu ČOV 

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

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

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

V případě, že po uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dojde v průběhu 
výstavby ČOV ke změně investora, přechází nárok na poskytnutí účelové dotace na 
nového investora, který splňuje podmínky čl. II písm. c) Zásad. Pokud však již byla 



účelová dotace poskytnuta původnímu investorovi, nemá nový žadatel - investor nárok na 
tuto účelovou dotaci. 

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

odst. 1 této smlouvy v termínu do 90 dnů po předložení kolaudačního souhlasu nebo 
souhlasu s užíváním stavby ČOV. V případě, že bude již vyčerpán celkový objem 
finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu statutárního města Děčín na příslušný 
kalendářní rok, bude dotace vyplacena nejpozději do 31. 1. následujícího kalendářního 
roku. Kolaudační souhlas nebo souhlas s užíváním stavby ČOV musí být vydány nejdéle 
do dvou let po vydání pravomocného stavebního povolení nebo souhlasu s ohlášením 
stavby ČOV, jinak nárok na poskytnutí účelové dotace zaniká. 

 
5. Účelová dotace bude poskytovatelem dotace převedena v termínu dle odst. 4 na účet 

příjemce dotace uvedený v Žádosti o výplatu účelové dotace, ve které musí být uveden 
skutečně vybudovaný typ ČOV včetně SVN a zdokladovány všechny skutečnosti dle odst. 
1 a 4 tohoto článku a předloženy doklady prokazující výši skutečně vynaložených nákladů 
dle čl. II písm. d) Zásad. 

 
 

III.  Zvláštní ustanovení 
 

1. Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět s výpovědní dobou o délce 15 dnů tuto 
smlouvu v případě, že dotace byla příjemci dotace poskytnuta na základě nepravdivých 
údajů. 

 
2. V případě, že poskytovatel dotace učiní výpověď smlouvy, je příjemce dotace povinen 

vrátit celou výši poskytnuté dotace do 15 dnů ode dne, kdy obdržel dopis obsahující 
projev vůle poskytovatel dotace tuto smlouvu vypovědět. 

 
3. Příjemce dotace bere na vědomí, že na poskytnutou dotaci se vztahuje zákon 

č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. Nedodržení podmínek a nesplnění povinností stanovených touto smlouvou 
příjemcem dotace bude posuzováno jako porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 
zákona č. 250/2000 Sb. Příjemce dotace je v takovém případě povinen odvést 
neoprávněně použité nebo zadržené finanční prostředky do rozpočtu poskytovatele 
dotace včetně sankce stanovené tímto zákonem. 

 
4. Smluvní strany se dohodly, s přihlédnutím k zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že tato smlouva bude 
zveřejněna na úřední desce Magistrátu města Děčín do 30 dnů ode dne uzavření 
smlouvy. 

 
 

IV.  Platnost smlouvy 
 

1. Tato smlouva se stává platnou a právně účinnou dnem podpisu oběma smluvními 
stranami. 
 

2. Poskytnutí účelové dotace a znění této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva 
města Děčín č. ZM  …...................  dne  …..........  2017. 

 
 

  V.  Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovat dotace i příjemce 
dotace obdrží jedno vyhotovení. 



 
 
 
2. Právní vztahy plynoucí z této smlouvy se řídí výhradně právními normami českého 

právního řádu. 
 

3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily a že smlouva plně 
vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho připojují své podpisy. 
 

 
 
 
 
 
 
V Děčíně dne …................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………............                      …..……………………………………. 
              Poskytovatel dotace                                                  Příjemce dotace 
 
 



Příloha č. 6

















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 25. 1. 2018 ZM 18 01 03 03

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

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo žádost paní ****** ****** o prominutí pohledávky a
rozhodlo

o prominutí pohledávky za nájemné a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu ******, ****** včetně 
příslušenství
a) u pohledávky vymáhané exekutorským úřadem pod čj. 112 EX 1766/06 o prominutí (snížení) poplatku z 
prodlení na 10 %, tj. z částky 79.957 Kč na částku 7.996 Kč,
b) u pohledávky vymáhané exekutorským úřadem pod čj. 112 EX 1753/06 o prominutí (snížení) poplatku z 
prodlení v plné výši. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 09.01.2018 žádost paní ****** ****** o prominutí pohledávky a usnesením č. RM 
18 01 35 04 doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí pohledávky za nájemné a vyúčtování 
služeb spojených s nájmem bytu ******, ****** včetně příslušenství
a) u pohledávky vymáhané exekutorským úřadem pod čj. 112 EX 1766/06 o prominutí (snížení) poplatku z 
prodlení na 10 %, tj. z částky 79.957 Kč na částku 7.996 Kč,
b) u pohledávky vymáhané exekutorským úřadem pod čj. 112 EX 1753/06 o prominutí (snížení) poplatku z 
prodlení v plné výši. 

Cena: 785 643,00
Návrh postupu: RM doporučila prominutí pohledávky



Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický (dále jen „OE“) předkládá do jednání orgánů města žádost paní ****** ****** o odpuštění 
zůstatku dlužné částky a zrušení vedených exekucí u exekutorského úřadu za pohledávky vzniklé při placení 
nájemného a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu ******, ****** (příloha č. 1): 

Žadatelka (dlužník): ******, bytem ******, ******
Z přehledu evidovaných exekucí (příloha č. 2) vyplývá následující aktuální stav:

1. Exekuce čj. 112 EX 1755/05 - byla skončena v r. 2012 vymožením jistiny (4.727 Kč), poplatku z prodlení 
(63.400 Kč) a nákladů řízení (8.205 Kč)

2. Exekuce čj. 112 EX 1766/06 - v plné výši již byla vymožena jistina (9.259 Kč) a náklady řízení (12.008,30 
Kč), na poplatku z prodlení bylo uhrazeno 55.074,86 Kč (68,9 %), nedoplatek poplatku z prodlení činí 
24.882,14 Kč.

3. Exekuce čj. 112 EX 1753/06 - na pohledávky doposud nebyla uhrazena žádná částka, neboť úhrady 
exekuce z důchodu dlužníka jsou používány na nedoplatek poplatku z prodlení u předchozí exekuce.

Vzhledem k tomu, že ke dni podání žádosti o prominutí pohledávky není uhrazena jistina u exekuce č. 3, 
nelze definitivně vyčíslit nedoplatek příslušenství pohledávky (poplatku z prodlení), který lze vyčíslit až ke dni 
zaplacení jistiny. 

Dlužník ve své žádosti poukazuje na sociální a zdravotní důvody, z tohoto důvodu byl požádán OSV o 
provedení šetření důvodů uvedených žadatelkou. OSV provedl šetření na adrese žadatelky. S ohledem na 
citlivé údaje o zdravotním stavu žadatelky není stanovisko OSV přílohou tohoto materiálu. OSV potvrdil 
důvody uvedené v žádosti s tím, že nabídl žadatelce pomoc při vyřízení žádosti o poskytnutí příspěvku na 
péči a na bydlení. OSV doporučuje přihlédnout k náročné životní situaci žadatelky.

Vzhledem k důvodům uvedeným žadatelkou, potvrzeným OSV, OE doporučuje následující postup:

1. U exekuce č. 2 rozhodnout o prominutí (snížení) poplatku z prodlení na 10 % tj. z částky 79.957 Kč na 
částku 7.996 Kč. Vzniklý přeplatek na poplatku z prodlení (47.078,86 Kč) exekutor následně převede na jistinu 
u nezaplacené exekuce č. 3.

2. U exekuce č. 3 rozhodnout o prominutí poplatku z prodlení v plné výši (ke dni 21.12.2017 činil 705.686 
Kč). Po převedení přeplatku z exekuce č. 2 a následném snížení nákladů exekuce u exekutora bude plně 
uhrazena jistina a z velké části i náklady řízení města.

Uvedený postup prominutí pohledávky OE doporučuje zejména s ohledem na tvrdost zákona, tj. vysokou 
úrokovou sazbu stanovenou nařízením vlády, platným v době vzniku nedoplatku, kdy vymáhaný poplatek 
několikanásobně převyšuje samotnou pohledávku, a mimořádně tíživou situaci žadatelky. 

Vyjádření:

Příloha: Priloha1_zadost.pdf Komentář: Příloha č. 1 - Žádost

Příloha: Priloha2_Prehled_exekuc
e.pdf Komentář: Příloha č. 2 - Přehled exekucí



Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 11.1.2018 13:08 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 12.1.2018 09:24 podepsáno
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Odbor

Exekutorský úřad Děčín
Miroslav Zdražil 
Prokopa Holého 130/15 
405 02 DěčínMDC43454764

Žádost o odpuštění zbylé části dlužné částky a zrušení exekučních příkazů

Vážení,

Obracím se na Vás s žádostí o odpuštění zbylé části dlužné částky, která je mi i nadále strhávaná 
měsíčně nařízenou exekucí z mého důchodu. Jsem si vědoma dluhu, který vznikl díky těžké životní 
situaci, kterou jsem si prošla. Začalo to a dále to 
pokračovalo . Tuto situaci jsem neunesla fyzicky ani psychicky natož pak finančně 
a díky tomu vznikly dlužné částky. V současné době si uvědomuji, že 
vzhledem k tomu, že  a jsem si tedy vědoma toho, že již do konce života ani nemám 
reálnou šanci zbylý dluh doplatit. Myslím, že za svou chybu jsem již zaplatila dost a ráda bych si chtěla 
ještě užít zbytek života a důstojné stáří. Jsem si i vědoma toho, že jsem zaplatila mnohem více na 
úrocích než ze samotné jistiny ze které vznikla dlužná částka. Obracím se na Vás z lidského hlediska 
jako poctivý a bezúhonný občan a prosím Vás o přihlédnutí k výše uvedenému a požádám Vás o 
vyjádření k mému případu. Jedná se o exekuce vedené pod čísly;

112EX 1755/05,112EX 1753/06, 112EX 1766/06

Na vědomí:

Magistrát města Děčín 
Mírové nám. 1150 
405 02 Děčín

Děkuji

S pozdravem

RČ;

V Děčíně dne 9.11.2017

Příloha č. 1



Příloha č. 2
 - přehled pohledávek k 21.12.2017 za byt 

čj. EX Jistina Kč
Poplatek           

z prodlení NŘ Celkem

1755/05 předpis 4 727,00 63 400,00 8 205,00 76 332,00

zaplaceno 4 727,00 63 400,00 8 205,00 76 332,00
% 100,00 100,00 100,00 100,00

1766/06 předpis 9 259,00 79 957,00 12 008,30 101 224,30

zaplaceno 9 259,00 55 074,86 12 008,30 76 342,16
% 100,00 68,88 100,00 75,42

1753/06 předpis 48 983,00 705 686,00 24 079,00 778 748,00

zaplaceno 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,00 0,00 0,00 0,00

REKAPITULACE:
Předpis celkem 62 969,00 849 043,00 44 292,30 956 304,30
Zaplaceno celkem 13 986,00 118 474,86 20 213,30 152 674,16
Nedoplatek celkem 48 983,00 730 568,14 24 079,00 803 630,14
Zaplaceno % 22,21 13,95 45,64



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 25. 1. 2018 ZM 18 01 03 04

Název:
Zápis č. 9/2017 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 22.11.2017

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 9/2017 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 22.11.2017 a tento
bere na vědomí

.

Stanovisko RM:

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

Důvodová zpráva:
Viz. příloha - Zápis č. 9/2017 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 22.11.2017

Vyjádření:

Příloha: zapis_FVZM_9_2017.pdf Komentář:          

Příloha: zapis_FVZM_9_2017_ano
nym.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 10.1.2018 14:34 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 15.1.2018 15:38 podepsáno











MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 25. 1. 2018 ZM 18 01 03 05-06

Název:
Zápis z 29. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 09.11.2017, Zápis z 30. zasedání 
kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 07.12.2017

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

ZM 18 01 03 05

Zastupitelstvo města
bere na vědomí

zápis z 29. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 09.11.2017.

Návrh usnesení:

ZM 18 01 03 06

Zastupitelstvo města
bere na vědomí

zápis z 30. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 07.12.2017.

Stanovisko RM:

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

Důvodová zpráva:
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Děčín doporučuje vzít na vědomí zápisy z 29. zasedání kontrolního 
výboru zastupitelstva města ze dne 09.11.2017 a z 30. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze 
dne 07.12.2017 

Vyjádření:



Příloha: Zapis_KV_ZM_29_171109.
pdf Komentář:          

Příloha: Zapis_KV_ZM_29_171109
_anonym.pdf Komentář:          

Příloha: Zapis_KV_ZM_30_171207.
pdf Komentář:          

Příloha: Zapis_KV_ZM_30_171207
_anonym.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Petr Hodboď OPO 15.1.2018 14:23 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jaromír Zajíček MPA TAJ 16.1.2018 08:05 podepsáno















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 25. 1. 2018 ZM 18 01 03 07

Název:
Žádost pana ****** o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo žádost pana ****** trvale bytem ****** o uzavření dohody o uznání dluhu a 
povolení splátek a 

schvaluje

uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s panem ****** v celkové výši 12.219,50 Kč v 
předloženém znění.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 12.12.2016 žádost o uzavření dohody o uznání dluhu a 
povolení splátek a usnesením č. RM 17 21 37 19 doporučila zastupitelstvu města schválit dohodu o uznání 
dluhu a povolení splátek s panem ****** v celkové výši 12.219,50 Kč v předloženém znění.

Cena: 12 219,50
Návrh postupu:          

Důvodová zpráva:
Rekapitulace: V souladu se směrnicí č. 4-5 ze dne 23. 8. 2016 požádal bývalý nájemník městského bytu 
odbor místního hospodářství o projednání a schválení dohody o uznání dluhu a povolení splátek.

Žadatel: ******
Dlužná částka nedoplatku nájmu a služeb spojených s užíváním bytu č. ****** je v celkové výši 12.219,50 Kč.

Vyjádření:

Příloha: ZM_zadost.pdf Komentář:          

Příloha: ZM_dohoda.pdf Komentář:          

Příloha: ZM_zadost_anonym.pdf Komentář:          



Příloha: ZM_dohoda_anonym.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 15.1.2018 10:02 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 15.1.2018 15:39 podepsáno









MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 25. 1. 2018 ZM 18 01 03 08

Název:
Rekonstrukce pomníku Horského spolku pro České Švýcarsko v Děčíně

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo přípravu žádosti o dotace na projekt „Rekonstrukce pomníku Horského 
spolku pro České Švýcarsko v Děčíně“ a

schvaluje

1. podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce pomníku Horského spolku pro České Švýcarsko v 
Děčíně“ do programu na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu 
Ústeckého kraje pro rok 2018 v celkové výši 256 600 Kč bez DPH (310 486 Kč včetně DPH), 
2. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v odhadované výši 256 600 Kč bez DPH (310 
486 Kč včetně DPH), 
3. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v minimální předpokládané výši 76 980 Kč 
bez DPH (93 146 Kč včetně DPH), 

a současně: 

4. podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce pomníku Horského spolku pro České Švýcarsko v 
Děčíně“ do Fondu Ústeckého kraje pro rok 2018 v celkové výši 256 600 Kč bez DPH (310 486 Kč včetně 
DPH), 
5. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v odhadované výši 256 600 Kč bez DPH (310 
486 Kč včetně DPH), 
6. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v minimální předpokládané výši 76 980 Kč 
bez DPH (93 146 Kč včetně DPH), 

Stanovisko RM:
RM projednala dne 9.1.2018 přípravu žádostí o dotace na projekt „Rekonstrukce pomníku Horského spolku 
pro České Švýcarsko v Děčíně“ a usnesením č. RM 18 01 36 03 dopoučila ZM schválit podání žádostí.

Cena: 310 486,00
Návrh postupu: RM doporučila schválit zastupitelstvu města podání žádostí.



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
- dne 17. 2. 2017 se na základě podnětu PhDr. Petra Nádvorníka (AMICI DECINI), který se obrátil na OMH s 
žádostí o obnovu památníku Horského spolku pro České Švýcarsko v Děčíně, uskutečnila schůzka za účasti 
zástupců města, zástupců spolku AMICI DECINI a Děčínsko-podmokelské vlastivědné společnosti, 
- dne 27.2.2017 OMH obdržel Návrh rekonstrukce pomníku Horského spolku pro České Švýcarsko v Děčíně 
od Děčínsko-podmokelské vlastivědné společnosti, vypracovaný panem Petrem Jozou, 
- dne 17.3.2017 obdržel OMH od spolku AMICI DECINI protinávrh navržené rekonstrukce pomníku, a to s 
návrhem paní Slavíčkové, 
- dne 20.3.2017 byl návrh rekonstrukce pomníku předložen do porady projektů k projednání, z porady vzešlo 
doporučení, předložit záměr do Komise urbanistiky a životního prostředí, 
- dne 21.3. 2017 byl návrh projednán v Komisi urbanistiky a ŽP, komisí bylo radě města doporučeno, aby v 
případě rozhodnutí o opravě pomníku v ul. 17. listopadu byla památka opravena do původního stavu dle 
zprávy archiváře Petra Jozy, 
- dne 9.5. 2017 rada města usnesením č. RM 17 09 37 05 neschválila rekonstrukci pomníku Horského spolku 
pro České Švýcarsko v Děčíně, 
- dne 11.12.2017 bylo na poradě projektů doporučeno předložit do rady města k projednání záměr 
rekonstrukce pomníku Horského spolku pro České Švýcarsko v Děčíně za účasti dotace, 
- dne 12. 12. 2017 rada města usnesením č. RM 17 21 37 25 schválila realizaci projektového záměru 
„Rekonstrukce pomníku Horského spolku pro České Švýcarsko v Děčíně“, a to ve variantě uvedení pomníku 
do původního stavu z roku 1903 včetně obnovy žulových sloupů s řetězy s tím, že bude podána žádost o 
dotaci,
 - dne 9. 1. 2018 rada města usnesením č. RM 18 01 36 03 doporučila zastupitelstvu města schválit podání 
žádostí o dotace.

Ústecký kraj každoročně vyhlašuje „Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury 
dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje“ (předpokládaný termín uzávěrek příjmu žádostí leden/únor 2018). 
Minimální finanční spoluúčast města stanovená programem by měla být 30% celkových nákladů obnovy. Z 
našich zkušeností s tímto programem bývá spoluúčast města vyšší (cca 50 – 70%). 

Dále bude celoročně vyhlášen „Fond Ústeckého kraje“ (čerpání dotace bude odvislé od data přijetí žádosti o 
dotaci). Minimální finanční spoluúčast města stanovená programem by měla být 30% celkových nákladů 
obnovy. Z našich zkušeností s tímto Fondem bývá spoluúčast města vyšší (cca 50 – 70%). 

V případě úspěchu v obou dotačních titulech bude využit ten, který bude výhodnější pro statutární město 
Děčín.

Vyjádření:

Příloha: Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Mgr. Bc. Petr Kužel OR 16.1.2018 08:10 podepsáno

Předkladatel: Ing. Valdemar Grešík PRIM 16.1.2018 12:19 podepsáno



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 25. 1. 2018 ZM 18 01 03 09

Název:
Poskytnutí finačního daru pro Krajskou zdravotní, a.s. - Mobilní hospic Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem 

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo žádost o poskytnutí finančního daru ve výši 50 000,00 Kč pro Krajskou 
zdravotní, a.s. za účelem pořízení automobilu pro Mobilní hospic Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a

rozhodlo

o neposkytnutí finančního daru Krajské zdravotní, a.s.

Stanovisko RM:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o neposkytnutí finančního daru Krajské zdravotní, 
a.s.

Cena: 50 000,00
Návrh postupu: RM doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o neposkytnutí finančního daru



Důvodová zpráva:
Původní důvodová zpráva ze dne 12.12.2017.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví předkládá k projednání žádost od Onkologického oddělení a Mobilního 
hospice Masarykovy nemocnice (příloha č. 1) o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu města na financování 
automobilu pro Mobilní hospic Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. 
Mobilní hospic Masarykovy nemocnice pečuje o pacienty v konečném stádiu onkologického onemocnění, 
kterým rodina umožní dožít své dny v domácím prostředí a je provozován bez finanční spoluúčasti pacienta. 
Dojezdová vzdálenost této služby je cca 35km od Ústí nad Labem všemi směry. Vzhledem k přibývajícímu 
počtu pacientů využívajících služby mobilního hospice požádala Krajská zdravotní, a.s. o finanční příspěvek 
na pořízení nového vozidla pro mobilní hospic. 
Vzhledem k tomu, že od 1.1.2018 bude tento druh péče plně hrazen zdravotními pojišťovnami, odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví nedoporučuje poskytnutí finančního daru.

Doplněno o zjištěné informace:
Od zahájení provozu dne 1.9.2014 Mobilního hospice Masarykovy nemocnice pečovali o 35 pacientů z oblasti 
Děčínska. Konkrétní počet pacientů z Děčína za rok 2017 neevidují.
Požadovaný příspěvek na pořízení nového automobilu činí 50 000,00 Kč.

V roce 2017 Krajská zdravotní, a.s. žádala o mimořádné dotace a bylo jí poskytnuto: 50 000,00 Kč na 
stavební úpravy gynekologicko - porodnického oddělení děčínské nemocnice, 40 000,00 Kč na pořádání dvou 
konferencí. V roce 2017 byla Krajské zdravotní, a.s. z rozpočtu města Děčína poskytnuta celková částka 90 
000,00 Kč.

Vyjádření:

Příloha: zadost_Krajska_zdravotni
.pdf Komentář:          

Příloha: zadost_Krajska_zdravotni
_anonym.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Mgr. Eva Štolbová OSV 15.1.2018 10:55 podepsáno

Předkladatel: Mgr. Hana Cermonová PRIM 15.1.2018 15:16 podepsáno







MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 25. 1. 2018 ZM 18 01 03 10

Název:
Škola pro všechny (Inkluze II)

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh financování projektu „Škola pro všechny“ a
schvaluje

1. podání žádosti o dotaci na projekt “Škola pro všechny“ do výzvy č. 02_17_051 v rámci Operačního 
programu Výzkum, vývoj, vzdělávání MŠMT ČR, 
2. spolufinancování projektu “Škola pro všechny“ v předpokládané maximální výši 1,25 mil. Kč, 
3. předfinancování projektu „Škola pro všechny“ po letech v předpokládané celkové výši 25 mil. Kč: na rok 
2018 - 5 mil. Kč, na rok 2019 - 12 mil. Kč a na rok 2020 - 8 mil. Kč.

Stanovisko RM:
Rada města dne 09.01.2018 usnesením č. RM 18 01 36 04 doporučila zastupitelstvu města:
1. podat žádost o dotaci na projekt “Škola pro všechny“ do výzvy č. 02_17_051 v rámci Operačního programu 
Výzkum, vývoj, vzdělávání MŠMT ČR, 
2. spolufinancovat projekt “Škola pro všechny“ v předpokládané maximální výši 1,25 mil. Kč, 
3. předfinancovávat projekt „Škola pro všechny“ po letech v předpokládané celkové výši 25 mil. Kč: na rok 
2018 - 5 mil. Kč, na rok 2019 - 12 mil. Kč a na rok 2020 - 8 mil. Kč.

Cena: 25 000 000,00
Návrh postupu: na rok 2018 - 5 mil. Kč, na rok 2019 - 12 mil. Kč a na rok 2020 - 8 mil. Kč



Důvodová zpráva:
Rada města dne 07.11.2017 usnesením č. RM 17 19 39 00 schválila záměr realizace neinvestičního projektu 
v oblasti inkluze. Projekt “Škola pro všechny“ je v souladu se SPRM Děčín pro 2014 - 2020 v rozvojovém cíli 
G2 - rozvoj kvalitního vzdělávání. Projekt je plánován na dva roky (01.09.2018 - 31.08.2020). Předpokládané 
náklady na projekt jsou cca 25 mil. Kč. Spolufinancování ze strany města je 5 %, tedy 1,25 mil. Kč. Vzhledem 
k tomu, že hlavními finančními náklady v rámci projektu jsou mzdy koordinátorů inkluze a kariérových poradců 
na školách, je vhodné projekt po letech předfinancovávat, abychom měli vždy jistotu, že budou vyplaceny 
mzdy pedagogickým zaměstnancům, i v případě zdržení zálohových plateb ze strany MŠMT. Projekt „Škola 
pro všechny“ (pracovní název doposud: Inkluze II) úzce navazuje na projekt „Inkluze do škol“, který je 
momentálně v realizaci. Hlavní aktivitou projektu „Škola pro všechny“ je zachování pozic koordinátora inkluze 
na základních školách, tuto pozici není momentálně možné financovat z jiných zdrojů (šablony, státní 
rozpočet) a rozšíření uplatnění této pozice i do mateřských škol, kde se diagnostika vzdělávacích potřeb dětí a 
její zohlednění stává důležitou součástí výchovného a vzdělávacího procesu. Do projektu budou zapojeny 
všechny ZŠ a MŠ zřizované městem Děčín. Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků na území 
sociálně vyloučených lokalit (SVL). 
Projekt je blíže popsán v projektovém záměru v příloze materiálu.

Stanovisko OE: 
Odbor ekonomický dává ke zvážení realizaci neinvestičního projektu „Škola pro všechny“ v předpokládané 
výši 25 mil. Kč, který by byl realizován v letech 2018 – 2020 s ohledem na jeho finanční náročnost. V 
současné době pokračuje realizace projektu „Inkluze do škol“, který bude ukončen 31. 8. 2019, může proto 
dojít k významnému dopadu do rozpočtu města na roky 2018 a 2019 z důvodu potřeby předfinancování obou 
projektů. Potřeba předfinancování projektu v jednotlivých letech je 2018 – 5 mil. Kč, 2019 – 12 mil. Kč, 2020 – 
8 mil. Kč se spoluúčastí města ve výši 1,25 mil. Kč za celou dobu trvání projektu. Odbor rozvoje předpokládá 
příjem jednotlivých zálohových plateb dotace takto: 2018 – 7,5 mil. Kč, 2019 – 6 mil. Kč, 2020 – 10,25 mil. Kč. 
V případě schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Škola pro všechny“ a realizace tohoto projektu 
doporučujeme předfinancování na rok 2018 řešit v rámci finančního vypořádání roku 2017, tj. v březnu tohoto 
roku.

Vyjádření:

Příloha: priloha_projektovy_zamer
.pdf Komentář:          

Příloha: priloha_projektovy_zamer
.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Mgr. Bc. Petr Kužel OR 16.1.2018 08:05 podepsáno

Předkladatel: Mgr. Marie Blažková PRIM 16.1.2018 10:16 podepsáno



Projektový záměr 

Škola pro všechny 

Partneři projektu: 

ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3 

ZŠ Děčín II, Kamenická 1145 

ZŠ Děčín II, Vrchlického 630/5 

ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25 

ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo náměstí 688/11 

ZŠ ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2 

ZŠ a MŠ Děčín VI,  Školní 1544/5 

ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12 

ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330 

ZŠ Děčín XXXII, Míru 152 

ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177 

MŠ Děčín II, Riegrova 454/12 

MŠ Děčín II, Liliová 277/1 

MŠ Děčín XXXII, Májová 372 

MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11 
 

Začátek projektu: 1.9.2018 

Konec projektu: 31.8.2020 

Maximální finanční náklady: 25 mil. Kč 

Podporované aktivity: 

Podpora obce při zavádění inkluzivního vzdělávání 

 Studijní cesty/stáže do zemí EU 

- Jedná se o studijní cestu zástupců města a ředitelů škol do blízkého  německého 

města (Pirna, Drážďany) Studijní cesta by zahrnovala především návštěvu 

příslušného německého úřadu. Dále by se uskutečnila návštěva německých škol, 

kde by se zúčastnění seznámili s postupy společného vzdělávání. 

 Rozvoj úředníků samosprávy v oblasti inkluzivního vzdělávání 

- Školení v oblasti inkluze pro úředníky. 

Předškolní vzdělávání (aktivity mateřských škol): 

 Vzdělávání pedagogických pracovníků, jehož cílem je zavádění nových metod (ucelených 
konceptů jako například metody Grunnlaget, KIKUS atd.) do předškolního vzdělávání a 
výchovy. 

 Rozvoj prosociálních, kognitivních a emočních dovedností u dětí v předškolním vzdělávání a 
výchově. 



 Poradenství a podpora rodičům při jednání s pracovníky ve vzdělávacích, sociálních a 
zdravotnických službách a podpora pedagogů při jednání s rodiči a pracovníky v sociálních a 
zdravotnických službách.  

 Spolupráce MŠ s dalšími institucemi, které se zaměřují na výchovu a péči o děti předškolního 
věku (např. společné semináře, vzájemné návštěvy). 

 Edukativně stimulační skupiny 

 Podpora hospitací a sdílení dobré praxe  

Prevence školní neúspěšnosti (aktivity základních škol): 

 Kariérové poradenství 

 Podpora rodičů při jednání s pedagogickými pracovníky, pracovníky sociálních a 
zdravotnických služeb a podpora pedagogů při jednání s rodiči a pracovníky sociálních a 
zdravotnických služeb. 

 Hospitace a sdílení dobré praxe 

 Koordinátor inkluze ve škole 
 



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 25. 1. 2018 ZM 18 01 03 11

Název:
Podání žádosti o dotaci na projekt „Duhová zahrada“

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo projekt „Duhová zahrada“ a
schvaluje

1. podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Duhová zahrada“, jehož záměrem je úprava zahrady 
Mateřské školy, Pohraniční 455/34, Děčín I, p. o., v rámci Národního programu Životní prostředí,
2. zajištění předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín ve výši předpokládaných celkových 
nákladů na rok 2018 a to 633.498,00 Kč vč. DPH,
3. zajištění spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané minimální výši 
133.498,00 Kč vč. DPH.

Stanovisko RM:
Rada města projednala projekt „Duhová zahrada“ a svým usnesením č. RM 18 01 36 01 ze dne 9.1.2018 
doporučila zastupitelstvu města schválit:
1. podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Duhová zahrada“, jehož záměrem je úprava zahrady Mateřské 
školy, Pohraniční 455/34, Děčín I, p. o., v rámci Národního programu Životní prostředí,
2. zajištění předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín ve výši předpokládaných celkových 
nákladů na rok 2018 a to 633.498,00 Kč vč. DPH,
3. zajištění spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané minimální výši 
133.498,00 Kč vč. DPH.

Cena: 633 498,00
Návrh postupu: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh na usnesení.



Důvodová zpráva:
Usnesením č. RM 18 01 36 01 ze dne 9.1.2018 bylo schváleno podání žádosti o dotaci. 

Projekt je zaměřen na úpravu zahrady Mateřské školy v ul. Pohraniční s cílem vytvořit místo vhodné k 
environmentální výchově a vzdělávání dětí. Nově upravená zahrada bude koncipována tak, aby rozšířila a 
doplnila environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu o praktické ukázky, aby podpořila zájem dětí o pobyt v 
přírodě a lepší stav prostředí, ve kterém žijí. Projekt tak navazuje na environmentálně zaměřené vzdělávací 
programy dětí v předškolním věku.
Předpokládaný termín realizaci projektu 06/2018 - 12/2018.

Předpokládaná minimální výše projektu činí 633.498,00 kč vč. DPH. Výše dotace je maximálně 500.000,00 
Kč. Finanční spoluúčast města tak činí 133.498,00 Kč vč. DPH.

Projekt je v souladu s rozvojovým cílem G2: Rozvíjet kvalitní vzdělávání v rámci Strategického plánu rozvoje 
města Děčín 2014 - 2020.

Financování projektu bude řešeno ve spolupráci s OMH - z výsledků hospodaření roku 2017.

Vyjádření:

Příloha: Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Mgr. Bc. Petr Kužel OR 16.1.2018 12:55 podepsáno

Předkladatel: Mgr. Marie Blažková PRIM 16.1.2018 14:02 podepsáno



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 25. 1. 2018 ZM 18 01 03 12

Název:
Podání žádosti o dotaci na projekt „Učíme se venku“

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo projekt „Učíme se venku“ a
schvaluje

1. podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Učíme se venku“, jehož záměrem je úprava zahrady Mateřské 
školy Děčín IV, Máchovo nám., p. o. v rámci Národního programu Životní prostředí,
2. zajištění předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín ve výši předpokládaných celkových 
nákladů na rok 2018 a to 771.299,00 Kč vč. DPH,
3. zajištění spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané minimální výši 
271.299,00 Kč vč. DPH.

Stanovisko RM:
Rada města projednala projekt „Učíme se venku“ a svým usnesením č. RM 18 01 36 02 ze dne 9.1.2018 
doporučila zastupitelstvu města schválit:
1. podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Učíme se venku“, jehož záměrem je úprava zahrady Mateřské 
školy Děčín IV, Máchovo nám., p. o. v rámci Národního programu Životní prostředí,
2. zajištění předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín ve výši předpokládaných celkových 
nákladů na rok 2018 a to 771.299,00 Kč vč. DPH,
3. zajištění spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané minimální výši 
271.299,00 Kč vč. DPH.

Cena: 771 299,00
Návrh postupu: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh na usnesení.



Důvodová zpráva:
Usnesením č. RM 18 01 36 02 ze dne 9.1.2018 bylo schváleno podání žádosti o dotaci.

Projekt je zaměřen na úpravu zahrady v areálu ZŠ a MŠ Máchovo nám., s cílem vytvořit místo vhodné k 
environmentální výchově a vzdělávání dětí. Nově upravená zahrada bude koncipována tak, aby rozšířila a 
doplnila environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu o praktické ukázky, aby podpořila zájem dětí o pobyt v 
přírodě a lepší stav prostředí, ve kterém žijí. Projekt tak navazuje na environmentálně zaměřené vzdělávací 
programy dětí především v předškolním věku.
Předpokládaný termín realizace projektu 06/2018 - 12/2018.

Předpokládaná minimální výše projektu činí 771.299,00 kč vč. DPH. Výše dotace je maximálně 500.000,00 
Kč. Finanční spoluúčast města tak činí 271.299,00 kč vč. DPH.

Projekt je v souladu s rozvojovým cílem G2: Rozvíjet kvalitní vzdělávání v rámci Strategického plánu rozvoje 
města Děčín 2014 -2020.

Financování projektu bude řešeno ve spolupráci s OMH - z výsledků hospodaření roku 2017.

Vyjádření:

Příloha: Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Mgr. Bc. Petr Kužel OR 16.1.2018 12:55 podepsáno

Předkladatel: Mgr. Marie Blažková PRIM 16.1.2018 14:03 podepsáno



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 25. 1. 2018 ZM 18 01 03 13

Název:
Podání žádosti o dotaci na projekt „Voda v zahradě“

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo projekt „Voda v zahradě“ a
schvaluje

1. podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Voda v zahradě“, jehož záměrem je úprava volného 
prostranství v areálu zoologické zahrady Děčín na vodní zahradu, v rámci Národního programu Životní 
prostředí,
2. zajištění předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín ve výši předpokládaných celkových 
nákladů na rok 2018 a to 500.000,00 Kč vč. DPH,
3. zajištění spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané minimální výši 
75.000,00 Kč vč. DPH.

Stanovisko RM:
Rada města projednala projekt „Voda v zahradě“ a svým usnesením č. RM 17 21 36 02 ze dne 12.12.2017 
doporučila zastupitelstvu města schválit:
1. podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Voda v zahradě“ jehož záměrem je úprava volného 
prostranství v areálu zoologické zahrady Děčín na vodní zahradu, v rámci Národního programu Životní 
prostředí,
2. zajištění předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín ve výši předpokládaných celkových 
nákladů na rok 2018 a to 500.000,00 Kč vč. DPH,
3. zajištění spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané minimální výši 
75.000,00 Kč vč. DPH.

Cena: 500 000,00
Návrh postupu: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh na usnesení.



Důvodová zpráva:
Usnesením č. RM 17 21 36 02 ze dne 12.12.2017 bylo schváleno podání žádosti o dotaci.

Cílem projektu je úprava volného prostranství v areálu Zoo Děčín na vodní zahradu. Návštěvníci budou moci 
poznat příběh vody v přírodě. Zároveň bude vybudováno vodní hřiště - koloběh vody a výstavba jurty - učebny 
a výstavní místnosti. Projekt podporuje výuku ve venkovním stylu.
Předpokládaný termín realizace projektu je březen 2018 - červen 2018.

Předpokládaná minimální výše projektu činí 500.000,00 Kč vč. DPH. Výše dotace je 85 % z celkových 
způsobilých výdajů projektu. Finanční spoluúčast města tak činí 75.000,00 Kč vč. DPH.

Projekt je v souladu s rozvojovým cílem B3: Udržet a zkvalitnit životní prostředí v rámci Strategického plánu 
rozvoje města Děčín 2014 - 2020.

Financování projektu bude řešeno ve spolupráci s OMH - z výsledků hospodaření roku 2017.

Vyjádření:

Příloha: Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Mgr. Bc. Petr Kužel OR 16.1.2018 08:21 podepsáno

Předkladatel: Mgr. Marie Blažková PRIM 16.1.2018 10:20 podepsáno



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 25. 1. 2018 ZM 18 01 03 14

Název:
Dotace na provoz sportovní haly Maroldova 1279/2, Děčín I v roce 2018

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na provoz 
sportovní haly v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I pro rok 2018 a

schvaluje

1. poskytnutí dotace pro Basketbalový klub Děčín z.s. ve výši 1.900.000,- Kč,
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Basketbalový klub Děčín z.s. na provoz sportovní 
haly v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I v předloženém znění.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 9.1.2018 návrh dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace na provoz sportovní haly v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I pro rok 2018 a po doplnění doporučuje 
zastupitelstvu města rozhodnout: 
1. o poskytnutí dotace pro Basketbalový klub Děčín z. s. ve výši 1.900.000,00 Kč,
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Basketbalový klub Děčín z. s. na provoz 
sportovní haly v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I v předloženém znění. 

Cena: 1 900 000,00
Návrh postupu: RM doporučuje poskytnutí dotatce ve výši 1.900.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy.



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
- usnesením zastupitelstva města ze dne 14.12.2017 schválena v rámci projednávaného rozpočtu 
statutárního města Děčín pro rok 2018 dotace ve výši 1.900.000,- Kč na zajištění provozu sportovní 
haly v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I,
- OMH obdržel žádost o poskytnutí dotace na provoz sportovní haly v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I 
od nájemce sportovní haly, kterým je Basketbalový klub Děčín z.s. - viz. příloha,
- rada města projednala dne 9.1.2018 návrh dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na 
provoz sportovní haly v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I pro rok 2018 a po doplnění usnesením č. RM 18 
01 37 12 doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout: 
1. o poskytnutí dotace pro Basketbalový klub Děčín z. s. ve výši 1.900.000,00 Kč, 
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Basketbalový klub Děčín z. s. na provoz 
sportovní haly v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I v předloženém znění. 

Odbor místního hospodářství předkládá zastupitelstvu města na základě obdržené žádosti zpracovaný návrh 
dotace a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na provoz sportovní haly v ulici Maroldova 1279/2, Děčín 
I. Uvedená dotace je určena na zajištění provozu výše uvedené sportovní haly v roce 2018 v celkové výši 
1.900.000,- Kč.
Tento materiál je předkládán v návaznosti na schválený rozpočet statutárního města Děčín pro rok 2018.

Vyjádření:

Příloha: žádost o dotaci na provoz 
2018.pdf Komentář: žádost

Příloha: žádost o dotaci na provoz 
2018 anonym.pdf Komentář: žádost - anonym

Příloha: Smlouva o dotaci na 
provoz 2018.pdf Komentář: veřejnoprávní smlouva

Příloha: Smlouva o dotaci na 
provoz 2018.pdf Komentář: veřejnoprávní smlouva - anonym

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 15.1.2018 12:28 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 15.1.2018 15:39 podepsáno
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     Číslo smlouvy poskytovatele:   

 

 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřená v souladu s ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 
I. Subjekty smlouvy 

 

1) Statutární město Děčín, IČ: 002 61 238, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, 
č. ú. 921402389/0800, ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín, dále jen „poskytovatel 
dotace“. 

 Zastoupené Mgr. Marií Blažkovou, primátorkou. 

 

2)  Basketbalový klub Děčín z.s., IČ: 49888366 , se sídlem Maroldova 1279/2, Děčín I 
č. ú. 25930431/0100, ved. u Komerční banky a.s. 
Zastoupený předsedou spolku Ing. Miroslavem Chrastným, dále jen                                                                 

„příjemce dotace“. 
  

 

 II. Předmět smlouvy 
 

1) Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace na materiální a provozní zabezpečení provozu 
sportovní haly v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I, kterou provozuje příjemce dotace, na rok 
2018 ve výši  1.900.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Děčín, v souladu s ustanovením § 
85 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 10a 
zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, na základě žádosti o dotaci na materiální a provozní zabezpečení provozu sportovní 
haly v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I v roce 2018. 
 

2) Obě strany shodně prohlašují, že sportovní halu v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I tvoří: 
- budova čp. 1279 na pozemku p. č. 7/5, k.ú. Děčín, katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Děčín 
 Výše uvedená nemovitost je na základě Smlouvy o pronájmu a provozu č. 2017-0907/OMH 
přenechána do užívání příjemci dotace. 
 

3) O poskytnutí dotace a o uzavření smlouvy rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. ………ze 
dne …………..   
 

4) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 1.900.000,- Kč 
bezhotovostně, převodem na účet uvedený v čl. I. odst. 2. této smlouvy do 15.02.2018. 
 

5) Přidělená dotace může být použita pouze na krytí nákladů vynaložených v období od 01.01.2018 
do 31.12.2018. V této době také bude dosaženo účelu dotace. 
 

6) Účelem této dotace je materiální a provozní zabezpečení provozu sportovní haly v ulici 
Maroldova 1279/2, Děčín I. 
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III. Povinnosti příjemce dotace 
 

  

1) Dotace je poskytována za těchto podmínek: 
 

      Příjemce dotace: 
a) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedeném v článku II. této smlouvy, v souladu s 

položkami nákladového členění předloženého rozpočtu, ve výši schválené dotace,  
b) odpovídá poskytovateli dotace za hospodárný způsob využití finančních prostředků, vedoucí 

k dosažení cíle uvedeného ve smlouvě, 
c) je povinen v rámci zajištění provozu sportovní haly vést oddělené a průkazné podvojné 

účetnictví o výnosech a nákladech souvisejících s tímto provozem, 
d) je povinen předložit pronajímateli vyúčtování nákladů předmětu nájmu a vyúčtování výnosů 

plynoucích z provozování předmětu nájmu, tj. zpracovat a předložit nejpozději do 31. 03. 
následujícího kalendářního roku výkaz zisku a ztrát spolu s rozvahou a inventarizační 
zprávou. Vyúčtování dle předchozího odstavce tohoto článku musí obsahovat souhrn 
veškerých nákladů na provoz předmětu nájmu, a to za všechny služby spojené 
s provozováním předmětu nájmu včetně nákladů mzdových. Vyúčtování výnosů musí být 
rozděleno dle subjektů, které užívají část předmětu nájmu. Příjemce dotace je povinen do 
shora uvedeného vyúčtování taktéž zahrnout výnosy z pronájmu ploch určených umístění 
reklamních a propagačních zařízení, výnosy z podnájmů a další výnosy, 

e) je povinen předložit poskytovateli dotace na vyžádání podrobnější členění jednotlivých 
výnosových a nákladových účtů, 

f) není oprávněn v rámci poskytnuté dotace bez předchozího písemného souhlasu 
poskytovatele pořizovat žádný drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, v případě 
pořízení takového majetku po schválení poskytovatelem bude tento zaevidován do majetku 
statutárního města Děčín, 

g) je povinen umožnit poskytovateli dotace provedení kontroly správnosti (zejména 
hospodárnosti a účelnosti) použití dotace, včetně kvality poskytnutých služeb, 

h) je povinen předložit oprávněným kontrolním orgánům veškeré účetní doklady o použití 
finančních prostředků poskytnutých v souladu s touto smlouvou, 
 

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

3) Příjemce dotace všechny výše uvedené povinnosti přijímá a zavazuje se je plnit. 
 

4) Poskytovatel dotace je oprávněn na základě předloženého vyúčtování dle předchozích odstavců 
tohoto článku rozhodnout o dalším postupu, tj. dokrytí ztráty provozu, resp. o způsobu použití 
zisku. 
 
 

  
IV. Ostatní a závěrečná ustanovení 

 
1) Smluvní strany se dohodly, s přihlédnutím k zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že tato smlouva bude poskytovatelem 
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dotace zveřejněna. 
2) Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět s výpovědní dobou o délce 15 dnů tuto smlouvu 

v případě, že: 
a) dotace byla příjemci dotace poskytnuta na základě nepravdivých údajů, 
b) příjemce dotace použije dotaci v rozporu s účelem uvedeným v čl. II. nebo v rozporu s čl. III, 

odst. 1) písm. b) této smlouvy, 
c) závěrečné vyúčtování nebylo předloženo v termínu do 31.03.2019. 

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

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

5) Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2018. Smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě 
smluvních stran pouze formou písemných očíslovaných dodatků. Smlouva nabývá platnosti 
dnem jejího uzavření a účinnosti zveřejněním v registru smluv. 

6) Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 výtiscích, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom 
vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich vůli a na důkaz tohoto 
připojují své podpisy. 

 

 V Děčíně dne …………………. V Děčíně dne ………………….. 

 

 

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

 za poskytovatele dotace za příjemce dotace 
         Mgr. Marie Blažková              Ing. Miroslav Chrastný 
               
 



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 25. 1. 2018 ZM 18 01 03 15

Název:
Dotace na provoz fotbalových hřišť v majetku města v roce 2018

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projenalo návrh dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na provoz 
fotbalového stadionu v ulici Ústecká, Děčín V a sportovního areálu „Máchovka“ v ulici Jeronýmova, Děčín IV 
pro rok 2018 a

schvaluje

1. poskytnutí dotace pro FK JUNIOR Děčín z.s. ve výši 380.000,- Kč,
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro FK JUNIOR Děčín z.s. na provoz fotbalového 
stadionu v ulici Ústecká, Děčín V a sportovního areálu „Máchovka“ v ulici Jeronýmova, Děčín IV pro rok 2018 
v předloženém znění.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 16.1.2018 návrh dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace na provoz fotbalového stadionu v ulici Ústecká, Děčín V a sportovního areálu „Máchovka“ v ulici 
Jeronýmova, Děčín IV pro rok 2018 a usnesením č. RM 18 01A 37 01 doporučuje zastupitelstvu města 
rozhodnout:
1. o poskytnutí dotace pro FK JUNIOR Děčín z.s. ve výši 380.000,- Kč,
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro FK JUNIOR Děčín z.s. na provoz fotbalového 
stadionu v ulici Ústecká, Děčín V a sportovního areálu „Máchovka“ v ulici Jeronýmova, Děčín IV pro rok 2018 
v předloženém znění.

Cena: 380 000,00
Návrh postupu: RM doporučuje poskytnutí dotace ve výši 380.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy.



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- usnesením zastupitelstva města ze dne 14.12.2017 schválena v rámci projednávaného rozpočtu 
statutárního města Děčín pro rok 2018 dotace ve výši 380.000,- Kč na zajištění provozu fotbalových 
hřišť v majetku města,
- OMH obdržel žádost o poskytnutí dotace na provoz fotbalových hřišť v majetku města od nájemce, 
kterým je FK JUNIOR Děčín z.s. - viz. příloha,
- rada města projednala na svém zasedání dne 16.1.2018 návrh dotace a veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace na provoz fotbalového stadionu v ulici Ústecká, Děčín V a sportovního areálu 
„Máchovka“ v ulici Jeronýmova, Děčín IV pro rok 2018 a usnesením č. RM 18 01A 37 01 doporučuje 
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí dotace pro FK JUNIOR Děčín z.s. ve výši 380.000,- Kč,
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro FK JUNIOR Děčín z.s. na provoz 
fotbalového stadionu v ulici Ústecká, Děčín V a sportovního areálu „Máchovka“ v ulici jeronýmov, 
Děčín IV pro rok 2018 v předloženém znění.

Odbor místního hospodářství předkládá zastupitelstvu města na základě obdržené žádosti zpracovaný návrh 
dotace a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na provoz fotbalového stadionu v ulici Ústecká, Děčín V 
a sportovního areálu „Máchovka“ v ulici Jeronýmova, Děčín IV. Uvedená dotace je určena na zajištění provozu 
výše uvedených sportovišť v roce 2018 v celkové výši 380.000,- Kč.
Tento materiál je předkládán v návaznosti na schválený rozpočet statutárního města Děčín pro rok 2018.

Vyjádření:

Příloha: žádost FK JUNIOR Děčín 
z.s..pdf Komentář: žádost FK JUNIOR Děčín z.s.

Příloha: žádost FK JUNIOR Děčín 
z.s. anonym.pdf Komentář: anonym

Příloha: smlouva o dotaci FK 
JUNIOR Děčín z.s..pdf Komentář: veřejnoprávní smlouva o poskytnutí 

dotace

Příloha: smlouva o dotaci FK 
JUNIOR Děčín z.s..pdf Komentář: anonym

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 16.1.2018 12:49 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 16.1.2018 13:50 podepsáno
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     Číslo smlouvy poskytovatele:   

 

 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřená v souladu s ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 
I. Subjekty smlouvy 

 

1) Statutární město Děčín, IČ: 00261238, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, 
č. ú. 921402389/0800, ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín, dále jen „poskytovatel 
dotace“. 

 Zastoupené Mgr. Marií Blažkovou, primátorkou. 

 

2)  FK JUNIOR Děčín z.s., IČ: 66105609, Ústecká 1961/3, Děčín V - Rozbělesy 
č. ú. 3953100207/0100, ved. u Komerční banky a.s. 
Zastoupený panem Miroslavem Tylem, dále jen                                                                 

„příjemce dotace“. 
  

 

 II. Předmět smlouvy 
 

1) Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace na materiální a provozní zabezpečení provozu 
fotbalového stadionu v ulici Ústecká, Děčín V a sportovního areálu „Máchovka“ v ulici 
Jeronýmova, Děčín IV, který provozuje příjemce dotace, na rok 2018 ve výši  380.000,- Kč 
z rozpočtu statutárního města Děčín, v souladu s ustanovením § 85 zák. č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 10a zák. č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti 
o dotaci na materiální a provozní zabezpečení provozu fotbalových stadionů v majetku města 
pro rok 2018. 
 

2) Obě strany shodně prohlašují, že: 
a) Sportovní areál „Máchovka“ tvoří:  
- p.p.č. 1141/1 o výměře 6676m2, p.p.č. 1141/2 o výměře 6651m2 a budovy  bez č.p./č.e., 

občanská vybavenost na pozemku p. č. 1141/3 (budova kabin). 
b) Fotbalový stadion v ulici Ústecká tvoří: 
-  pozemek p.č. 3717/1 ost.pl. sportoviště, vč. budovy obč. vyb.( tribuna ev. č. 640) na pozemku 
p. č. 3717/2 zast.pl. a budovy na pozemku p. č. 3717/3 vše k.ú. Podmokly, zapsáno u 
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, LV č. 10001 pro k.ú. 
Podmokly, obec a okres Děčín. 
 

3) O poskytnutí dotace a o uzavření smlouvy rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. ………ze 
dne …………..   
 

4) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 380.000,- Kč 
bezhotovostně, převodem na účet uvedený v čl. I. odst. 2. této smlouvy do 15.02.2018. 
 

5) Přidělená dotace může být použita pouze na krytí nákladů vynaložených v období od 01.01.2018 
do 31.12.2018. V této době také bude dosaženo účelu dotace. 
 

6) Účelem této dotace je materiální a provozní zabezpečení provozu fotbalového stadionu v ulici 
Ústecká, Děčín V a sportovního areálu „Máchovka“ v ulici Jeronýmova, Děčín IV. 
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III. Povinnosti příjemce dotace 
   

1) Dotace je poskytována za těchto podmínek: 
 

      Příjemce dotace: 
a) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedeném v článku II. této smlouvy, v souladu s 

položkami nákladového členění předloženého rozpočtu, ve výši schválené dotace,  
b) odpovídá poskytovateli dotace za hospodárný způsob využití finančních prostředků, vedoucí 

k dosažení cíle uvedeného ve smlouvě, 
c) je povinen v rámci zajištění provozu obou sportovišť vést oddělené a průkazné podvojné 

účetnictví o výnosech a nákladech souvisejících s tímto provozem, 
d) je povinen předložit pronajímateli vyúčtování nákladů na provoz jednotlivých sportovišť a 

vyúčtování výnosů plynoucích z provozování předmětu nájmu, tj. zpracovat a předložit 
nejpozději do 31. 03. následujícího kalendářního roku výkaz zisku a ztrát spolu s rozvahou a 
inventarizační zprávou. Vyúčtování dle předchozího odstavce tohoto článku musí obsahovat 
souhrn veškerých nákladů na provoz předmětu nájmu, a to za všechny služby spojené 
s provozováním předmětu nájmu včetně nákladů mzdových. Vyúčtování výnosů musí být 
rozděleno dle subjektů, které užívají část předmětu nájmu. Příjemce dotace je povinen do 
shora uvedeného vyúčtování taktéž zahrnout výnosy z pronájmu ploch určených umístění 
reklamních a propagačních zařízení, výnosy z podnájmů a další výnosy, 

e) je povinen předložit poskytovateli dotace na vyžádání podrobnější členění jednotlivých 
výnosových a nákladových účtů, 

f) není oprávněn v rámci poskytnuté dotace bez předchozího písemného souhlasu 
poskytovatele pořizovat žádný drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, v případě 
pořízení takového majetku po schválení poskytovatelem bude tento zaevidován do majetku 
statutárního města Děčín, 

g) je povinen umožnit poskytovateli dotace provedení kontroly správnosti (zejména 
hospodárnosti a účelnosti) použití dotace, včetně kvality poskytnutých služeb, 

h) je povinen předložit oprávněným kontrolním orgánům veškeré účetní doklady o použití 
finančních prostředků poskytnutých v souladu s touto smlouvou, 
 

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

3) Příjemce dotace všechny výše uvedené povinnosti přijímá a zavazuje se je plnit. 
 

4) Poskytovatel dotace je oprávněn na základě předloženého vyúčtování dle předchozích odstavců 
tohoto článku rozhodnout o dalším postupu, tj. dokrytí ztráty provozu, resp. o způsobu použití 
zisku. 
 
 

  
IV. Ostatní a závěrečná ustanovení 

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

2) Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět s výpovědní dobou o délce 15 dnů tuto smlouvu 
v případě, že: 
a) dotace byla příjemci dotace poskytnuta na základě nepravdivých údajů, 
b) příjemce dotace použije dotaci v rozporu s účelem uvedeným v čl. II. nebo v rozporu s čl. III, 

odst. 1) písm. b) této smlouvy, 
c) závěrečné vyúčtování nebylo předloženo v termínu do 31.03.2019. 

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

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

5) Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2018. Smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě 
smluvních stran pouze formou písemných očíslovaných dodatků. Smlouva nabývá platnosti 
dnem jejího uzavření a účinnosti zveřejněním v registru smluv. 

6) Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 výtiscích, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom 
vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich vůli a na důkaz tohoto 
připojují své podpisy. 

 

 V Děčíně dne …………………. V Děčíně dne ………………….. 

 

 

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

 za poskytovatele dotace za příjemce dotace 
         Mgr. Marie Blažková                       Miroslav Tyl 
               
 



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 25. 1. 2018 ZM 18 01 04 01

Název:
Objekt čp. 13, Litoměřická ul, Děčín III – opětovný záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku p.č. 99 včetně objektu čp. 13 a pozemku p.č. 98 a 
pozemku p.č. 100/2 vše v k.ú. Děčín-Staré Město a

zveřejňuje

záměr města prodat pozemek p.č. 99 zast.pl. o výměře 380 m2 včetně objektu čp. 13, Litoměřická ul., Děčín 
III, pozemek p.č. 98, ost.pl., o výměře 1981 m2 vše v k.ú. Děčín-Staré Město s tím, že může v budoucnu dojít 
k záboru části pozemku p.č. 99 a 98 v k.ú. Děčín-Staré Město, a to v souvislosti s výstavbou komunikace 
II/261 - ul. Litoměřická a 

 nezveřejňuje

záměr města prodat pozemek p.č. 100/2 o výměře 1038 m2 v k.ú. Děčín-Staré Město.

Stanovisko RM:
Rada města na svém zasedání dne 16.01.2018 projednala tuto problematiku a svým usnesením č. RM 18 01a 
37 03 doporučila zastupitelstvu města variantu č. 2, tj. opětovně zveřejnit záměr města prodat pozemek p.č. 
99 zast.pl. o výměře 380 m2 včetně objektu čp. 13, Litoměřická ul., Děčín III, pozemek p.č. 98, ost.pl., o 
výměře 1981 m2 vše v k.ú. Děčín-Staré Město a nedoporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města 
prodat pozemek p.č. 100/2 o výměře 1038 m2 vše v k.ú. Děčín-Staré Město.

Dále rada města projednala následující varianty, tj. č. 1 - nezveřejnit záměr města prodat pozemek p.č. 99 
zast.pl. o výměře 380 m2 včetně objektu čp. 13, Litoměřická ul., Děčín III, pozemek p.č. 98, ost.pl., o výměře 
1981 m2 a pozemek p.č. 100/2 o výměře 1038 m2 vše v k.ú. Děčín-Staré Město, dále variantu č. 3, tj. - 
zveřejnit záměr města prodat pozemek p.č. 99 zast.pl. o výměře 380 m2 včetně objektu čp. 13, Litoměřická 
ul., Děčín III a část pozemku p.č. 98, dle GP č. 682-034/2009 p.č. 98/2 o výměře 1231 m2, ost.pl., vše v k.ú. 
Děčín-Staré Město a nezveřejnit záměr města prodat pozemek p.č. 100/2 o výměře 1038 m2 vše v k.ú. 
Děčín-Staré Město, variantu č. 4, tj. - zveřejnit záměr města prodat pozemek p.č. 99 zast.pl. o výměře 380 m2 
včetně objektu čp. 13, Litoměřická ul., Děčín III, pozemek p.č. 98, ost.pl., o výměře 1981 m2 a pozemek p.č. 
100/2 o výměře 1038 m2 vše v k.ú. Děčín-Staré Město a variantu č. 5, tj. - opětovně zveřejnit záměr města 
prodat pozemek p.č. 99 zast.pl. o výměře 380 m2 včetně objektu čp. 13, Litoměřická ul., Děčín III a část 
pozemku p.č. 98, dle GP č. 682-034/2009 p.č. 98/2 o výměře 1231 m2, ost.pl. a pozemek p.č. 100/2 o výměře 
1038 m2, vše v k.ú. Děčín-Staré Město. 



Cena:      
Návrh postupu: RM doporučuje opětovně zveřejnit dle varianty č. 2



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
- Objekt bývalé MŠ na Starém Městě byl ponechán v majetku města jako rezerva pro případné zřízení MŠ, na 
základě usnesení č. ZM 11 04 04 04 ze dne 28.4.2011 
- Od roku 2013 do roku 2015 byl projednáván možný prodej uvedených nemovitostí, avšak prodej nebyl 
uskutečněn 
- Rada města usnesením č. RM 15 17 50 07 ze dne 06.10.2015 schválila revokaci usnesení rady města č. RM 
15 12 37 21 ze dne 23.06.2015 v plném znění, z důvodu odstoupení od žádosti o prodej ČČK - Oblastní 
spolek ČČK Děčín, Mírové nám. 234/3, Děčín IV s tím, že objekt bude ponechán v majetku města pro 
případné využití k sociálním službám 
- Kompletní historie návrhu na prodej je k dispozici k nahlédnutí na OMH, vzhledem k rozsáhlosti nejsou tyto 
podklady součástí materiálu 
- OMH obdržel dne 09.08.2017 žádost o prodej nemovitostí p.č. 99 včetně objektu, p.č. 98 a p.č. 100/2 vše v 
k.ú. Děčín-Staré Město 
- Pozemek p.č. 100/2 k.ú. Děčín-Staré Město je dlouhodobě užíván OKD jako pomocný silniční pozemek pro 
uložení stavebního materiálu nutného pro opravu komunikací 
- Pro původní projednávání prodeje byl pozemek p.č. 98 rozdělen na části p.č. 98/1 a p.č. 98/2 (dle původního 
GP č. 682-034/2009) z důvodu možné budoucí výstavby přeložky silnice II/261 
- V současném stanovisku k prodeji je od OSU uvedeno nedoporučení prodeje nemovitostí s odvoláním na 
možnou budoucí výstavbu přeložky silnice 
- Vzhledem k tomu, že od projednávání prodeje objektu a zejména od zveřejnění záměru města uplynula 
dlouhá doba, je s ohledem na zákon o obcích vhodné opětovně projednat záměr města - rada města 
projednávala návrh na prodej uvedených nemovitostí dne 28.11.2017 projednání odložila s tím, že je nutné 
nejprve provést prohlídku místa a objektu a následně zhodnotit možný prodej na následujícím zasedání rady 
města. 
- MŠ na místě samém, za účasti členů rady města, OMH a OKD se uskutečnilo dne 04.12.2017 - s ohledem 
na diskuzi na tomto šetření je nově uvedena varianta č. 4, tj. prodej pozemku p.č. 99 včetně stavby, části 
pozemku p.č. 98, dle GP, a prodej pozemku p.č. 100/2 k.ú. Děčín-Staré Město. 

OR: město Děčín plánuje realizaci azylového domu (noclehárna pro muže) a architekt města navrhoval Vámi 
uvedený objekt, čp. 13, jako jeden z vhodných objektů. Dále informoval, že se jedná o jeden z domů, kde by 
město mohlo prověřit tzv. sociální startovní byty. 

OSU: Stavební úřad Magistrát města Děčín oddělení územního rozhodování nedoporučuje k prodeji pozemky 
parc. č. 98, 99 v katastrálním území Děčín-Staré Město včetně objektu č.p. 13, z důvodu možné budoucí 
výstavby přeložky silnice II/261. 
Stavební úřad Magistrát města Děčín Úřad územního plánování Magistrátu města Děčín, příslušný dle ust. § 6 
odst.1e) a f) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že 
předmětné pozemky se dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území 
a jsou součástí zóny SM – smíšená městská zóna. 
S prodejem pozemků nesouhlasíme z důvodu možné budoucí výstavby navrhované přeložky II/261. 
Upozorňujeme, že pozemek p.č.98 k.ú. Děčín-Staré Město je dotčen návrhem veřejně prospěšné stavby D8: 
C1 - Přeložka silnice II/261 v úseku Staré Město – Křešice s mimoúrovňovým přechodem dráhy a s 
opětovným napojením na stávající trasu v u. Vítězství. 
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. 
Poznámka: Pro informaci uvádíme, že rozpracovaný Návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do 
plochy O – plocha občanského vybavení. 



OSK: vzhledem k tomu, že uvedený objekt v současném stavu nelze využít pro účely vzdělávání, nemáme 
proti prodeji nemovitosti námitek. 

OSV: Objekt svou dostupností, charakterem stavby i okolím se jeví jako vhodný pro poskytování sociálních 
služeb a dalších aktivit v lokalitě Děčín Staré Město. Odbor OSV vyvíjel aktivitu s touto budovou, ve které v 
souladu s plněním 3. komunitního plánu sociálních služeb města Děčín vyvstala možnost realizace opatření 
3.1.1. Zřízení nového nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v tomto objektu. Plnění opatření vyplývá z 
rozrůstajících se vyloučených lokalit ve městě a nutnosti prohloubit tuto službu s ohledem na starší děti a 
mládež. Smyslem sociální služby NZDM je vytvoření bezpečného prostoru, v němž mohou děti smysluplně 
trávit volný čas a vyhnout se tak rizikovým aktivitám, zvlášť v období dospívání. Jedná se o účinný nástroj 
prevence socio-patologických jevů a podpory dalšího vzdělávání. 
V minulosti město také obdrželo žádost Oblastního spolku Českého červeného kříže Děčín o pronájem s 
pozdějším odkupem výše zmíněného objektu, ve kterém organizace chtěla provozovat sociální služby pro 
seniory, a to odlehčovací službu a denní stacionář pro seniory. Z našeho pohledu byla tato aktivita vítána, 
neboť z demografického hlediska je poptávka po těchto službách vzrůstající. K realizaci těchto záměrů nebylo 
přistoupeno. Necháváme tedy ke zvážení ponechat v majetku města budovu na Litoměřické ulici, č.p. 13, a 
stojíme si za tím, tento objekt využít pro potřeby sociálních služeb, které vyvstanou v brzké době. 

OZP: nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji nemovitosti na p.p.č. 98, 99 – včetně objektu č.p. 
13 a p.p.č. 100/2 – vše v k.ú. Děčín – Staré Město pod podmínkou, že nedojde k masivnímu vykácení veškeré 
vzrostlé zeleně na předmětných pozemcích. Případné kácení se bude týkat pouze dřevin v havarijním stavu a 
dřevin náletových. Upozorňujeme, že pokud bude žadatel řešit v rámci 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: na pozemku p.č. 100/2 k.ú. Děčín – Staré Město se nachází deponie materiálu odboru komunikací a 
dopravy. V případě prodeje tohoto pozemku bude nutné přesunout veškerý materiál do deponie na 
Benešovské ulici a tím zrušit tréninkové místo motocyklistů. Odbor komunikací a dopravy nemá námitek k 
prodeji pozemku p.č. 98, p.č. 99, včetně objektu čp. 13 k.ú. Děčín – Staré Město. Prodej pozemku p.č. 100/2 
k.ú. Děčín – Staré Město nedoporučujeme. 

OMH: V roce 2013 byl nově zveřejněn na základě usnesení zastupitelstva města ze dne 27.06.2013 usn.č. 
ZM 13 05 05 01 zveřejněn záměr města prodat objekt čp. 13, Litoměřická ul., Děčín III, pozemek p.č. 99 o 
výměře 380 m2, zast.pl., část p.p.č. 98, dle GP č. 682-034/2009 p.p.č. 98/2 o výměře 1231 m2, ost.pl., vše v 
k.ú. Děčín Staré Město. 

Následné projednávání možného prodeje bylo skončeno v 10/2015 s tím, že nemovitosti budou ponechány v 
majetku města a využity pro sociální účely. 

V současné době obdržel OMH novou žádost o odprodej nemovitostí, a to: 
• p.č. 99 včetně objektu čp. 13 Litoměřická ul., Děčín III 
• p.č. 98 
• p.č. 100/2 
vše v k.ú. Děčín-Staré Město. 

Pozemek p.č. 98 byl již v minulých letech pro prodej rozdělen, a to z důvodu využití pozemku pro případnou 
výstavbu přeložky silnice II/261. 

Pozemek p.č. 100/2 k.ú. Děčín-Staré Město je v současné době využíván OKD jako pomocný pozemek pro 
ukládání stavebního materiálu v rámci rekonstrukcí a výstavby komunikací a chodníků ve městě. V případě 
prodeje tohoto pozemku, bude nutné vše umístit na pozemek na Benešovské ul., Děčín, avšak tím by došlo 
ke zrušení plochy pro zkušební jízdy pro motocykly. 

S ohledem na všechny skutečnosti uvedené výše, nepovažuje OMH za vhodné prodej nemovitostí. V případě, 
že orgány města zveřejní opětovně záměr města prodat nemovitosti, zajistí OMH nový znalecký posudek pro 
ocenění nemovitostí cenou obvyklou a následně připraví do jednání orgánů města. 

Účel: apartmány na bydlení 



Žadatel: ******

Vyjádření:

OR OSU OSK OSV OZP OKD OMH
pozn. N A N A pozn. pozn.

Vysvětlivky:

Příloha: 20180116070538.pdf Komentář: snímek z KM s vyznačením variant

Příloha: 20180116070538.pdf Komentář:          

Příloha: gp_dsm_13_98.pdf Komentář:          

Příloha: gp_dsm_13_98_an.pdf Komentář:          

Příloha: snimek_dsm_13.pdf Komentář:          

Příloha: snimek_dsm_13.pdf Komentář:          

Příloha: zadost_dsm_13.pdf Komentář:          

Příloha: zadost_dsm_13_an.pdf Komentář:          

Příloha: foto_dsm_13.pdf Komentář:          

Příloha: foto_dsm_13.pdf Komentář:          

Příloha: foto_dsm_13_a.pdf Komentář:          

Příloha: foto_dsm_13_a.pdf Komentář:          

Příloha: foto_dsm_13_b.pdf Komentář:          



Příloha: foto_dsm_13_b.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 16.1.2018 12:48 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 16.1.2018 13:52 podepsáno



























Konané dne: 25. 1. 2018 ZM 18 01 04 02

Název:
Prodej částí pozemků p. č. 1146/3 a p. č. 252/1 k. ú. Prostřední Žleb - záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
nezveřejňuje 

záměr města prodat části pozemků p. č. 1146/3 a p. č. 252/1 k. ú. Prostřední Žleb.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 12.12.2017 návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a usnesením
č. RM 17 21 37 16 nedoporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemků p.č. 1146/3 
a p. č. 252/1 o výměře cca 300 m2 k. ú. Prostřední Žleb.

Dále rada projednala variantu č. 2, tj. doporučit zastupitelstvu města prodej částí pozemků p. č. 1146/3 a 
p. č. 252/1 o výměře cca 300 m2 k. ú. Prostřední Žleb.

Cena: 0,00
Návrh postupu: Rada města nedoporučuje zveřejnit záměr



Důvodová zpráva:

Rekapitulace: 

- OMH obdržel žádost o prodej částí pozemků p. č. 1146/3 a p. č. 252/1 v k. ú. Prostřední Žleb; 

- žadatel bydlí v protější nemovitosti č.p. 117, o části pozemků žádá z důvodu odstavování osobního 
vozidla a za účelem úložiště palivového dřeva; 

- výše uvedené části pozemků hraničí s místní komunikací ul. Žlebská a v současné době slouží jako 
výhybna; 

OR - nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OSU - oddělení územního rozhodování a památkové péče nedoporučuje k prodeji části pozemků p. č. 1146/3, 
252/1 v katastrálním území Prostřední Žleb na parkování. Tento záměr je v rozporu s územním plánem. 
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 platné územně plánovací 
dokumentace města Děčín nachází v nezastavěném území a jsou součástí zóny ZPF – zóna zemědělských 
kultur. Plánovaný záměr je s regulativem funkčního využití zóny v rozporu. S prodejem části pozemků 
nesouhlasíme. 
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. 25m2, 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 prodeji části p. p. č. 1146/3 a části p. p. č. 252/1 v k.ú. 
Prostřední Žleb o výměře cca 250 - 300 m2 za účelem odstavení osobních motorových vozidel a pro 
skladování palivového dřeva.

OSC - prodej částí p. p. č. 1146/3 a 252/1 k. ú. Prostřední Žleb nedoporučuje. Uvedené pozemky hraničí s 
místní komunikací ul. Žlebská a v současné době slouží zároveň jako výhybna. Vozidla a palivové dřevo, jsou 
již na uvedených pozemcích umístěna (viz příloha). Doporučujeme pouze pronájem, popřípadě prodej po 
geometrickém oddělení části uvedených pozemkových parcel, sloužících jako výhybna pro případné rozšíření 
místní komunikace v budoucnosti. Dále upozorňujeme, že odstavná parkovací stání podléhají povolení k 
připojení sjezdu na komunikaci, které vydává silniční správní úřad po projednání s vlastníkem komunikace a 
po předchozím souhlasu Policie ČR DI Děčín.

OKD - části pozemků p. č. 1146/3 a p. č. 252/1 k. ú. Prostřední Žleb slouží k vyhýbání vozidel. Tuto část je 
nutné nechat ve vlastnictví města a sloučit do pozemku komunikace. Odbor komunikací a dopravy žádá 
zachovat ve vlastnictví města část pozemku p. č. 1146/3, p. č. 252/1 k. ú. Prostřední Žleb v šířce 2 m od 
komunikace. K prodeji zbylé části pozemku p. č. 1146/3 a p. č. 252/1 k. ú. Prostřední Žleb nemáme námitek. 

OMH – části pozemků p. č. 1146/3 a p. č. 252/1 k. ú. Prostřední Žleb hraničí s místní komunikací v ul. Žlebská 
a slouží k vyhýbání vozidel, místním šetřením bylo zjištěno, že požadované části pozemků jsou již využívány k 
odstavování vozidel a ukládání palivového dřeva, z důvodu možného rozšíření místní komunikace prodej 



nedoporučujeme.

Jedná se o části pozemků p. č. 1146/3 a p. č. 252/1 k. ú. Prostřední Žleb. 

Návrh ceny za prodej pozemků dle „Zásad“ 
III. pásmo - ostatní pozemky - 200,00 Kč/m2

Účel dle žádosti: zázemí k RD 

Žadatelé: ******

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

Vyjádření:

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

Vysvětlivky:

Příloha: KM 1146_3,252_1_109.pdf Komentář:          

Příloha: zadost 
1146_1,252_1_109.pdf Komentář:          

Příloha: foto 
1146_3,252_1_109.pdf Komentář:          

Příloha: KM 1146_3,252_1_109.pdf Komentář:          

Příloha: ANO zadost 
1146_1,252_1_109.pdf Komentář:          

Příloha: foto 
1146_3,252_1_109.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 19.1.2018 10:20 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 19.1.2018 10:48 podepsáno

typ zobrazení anonymně















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 25. 1. 2018 ZM 18 01 04 03

Název:
Prodej částí pozemků v k. ú. Lesná u Děčína - záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Lesná u Děčína a
nezveřejňuje

záměr města prodat části pozemků p. č. 49 a st. p. č. 66 o výměře cca 200 m2 v k. ú. Lesná u Děčína.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 12.12.2017 návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Lesná u Děčína a usnesením 
č. RM 17 21 37 14 nedoporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemků p. č. 49 a
st. p. č. 66 o výměře cca 200 m2 v k. ú. Lesná u Děčína.

Dále rada projednala variantu č.2:tj. doporučit zastupitelstvu města prodej částí pozemků p. č. 49 a st. p. č. 66
k. ú. Lesná u Děčína o výměře cca 200 m2.

Cena: 0,00
Návrh postupu: Rada města nedoporučuje zveřejnit záměr



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 

- OMH obdržel žádost o pronájem, ev. prodej částí pozemků p. č. 49 a st. p. č. 66 v k. ú. Lesná u Děčína 
o výměře cca 200 m2; 

- žadatelé jsou vlastníci protilehlého domu s č. p. 54, o požadované části pozemků žádají za účelem 
zázemí k domu – uskladnění palivového dřeva, zeminy; 

- části výše uvedených pozemků se nachází v těsné blízkosti místní komunikace a v blízkosti vodního 
toku „Kamenička“.

Poznámka: 

OR – nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OSU - oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k pronájmu, příp. prodeji částí 
pozemků st. p. č. 49, parc. č. 66 v katastrálním území Lesná u Děčína na zázemí k rodinnému domu. 
OSU – odd. 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 platné územně plánovací 
dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a jsou součástí zóny BV – smíšená zóna s RD 
venkovského typu. Z důvodu přístupu ke korytu řeky doporučujeme pronájem pozemků. 
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. 

Poznámka: Pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do 
plochy ZO – zeleň ochranná a izolační, ostatní veřejná zeleň. 

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji částí pozemků p.p.č. 66 a st. p. č. 49 vše v k. ú. 
Lesná u Děčína o celkové výměře cca 200 m2 za účelem rozšíření zahrady. Odbor ŽP pouze k uvedenému 
účelu využití částí pozemků uvádí, že se nacházejí bezprostředně u vodního toku s názvem „Kamenička“ a 
proto v souladu s ustanovením § 46 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále též „vodní zákon“) cit.: „Je zakázáno měnit směr, podélný sklon a příčný 
profil koryta vodního toku, poškozovat břehy, těžit z koryt vodních toků zeminu, písek nebo nerosty a ukládat 
do vodních toků předměty, kterými by mohlo dojít k ohrožení plynulosti odtoku vod, zdraví nebo bezpečnosti, 
jakož i ukládat takové předměty na místech, z nichž by mohly být splaveny do vod.“ Z uvedené citace tedy 
jednoznačně vyplývá, že uvedený účel je v přímém rozporu s citovaným ustanovením vodního zákona. 

OSC - nemá námitek k pronájmu, popřípadě prodeji částí výše uvedených pozemků za účelem zázemí k 
protilehlému rodinnému domu. Upozorňujeme, že plochu nebude možné využívat k parkování vozidel. 

OKD - pozemek p. č. 66, st. p. č. 49 k. ú. Lesná u Děčína hraničí s místní komunikací. Při pronájmu, prodeji 
musí být zachován pás v šířce 2 m od komunikace. Jde o místo umožňující vyhýbaní vozidel a k možnému 
rozšíření komunikace. K vytýčení žádáme přizvat pracovníka odboru komunikací a dopravy. Odbor 
komunikací a dopravy nemá námitek k pronájmu, prodeji části pozemku p. č. 66, st. p. č. 49 k. ú. Lesná u 
Děčína. 



OMH – místním šetřením bylo zjištěno, že části pozemků p. č. 66, st. p. č. 49 k. ú. Lesná u Děčína leží v těsné 
blízkosti místní komunikace a v blízkosti vodního toku „Kamenička“. Plocha nevhodná na parkování vozidel. Z 
důvodu zachování pásu v šířce 2 m od komunikace a blízkosti vodního toku OMH souhlasí pouze s 
pronájmem částí pozemků, za účelem zahrady. Po konzultaci s OŽP je nutné zohlednit podmínky cit. vodního 
zákona i na sousední pozemky, a to z důvodu možného vytváření překážek v případě živelných údálostí 
(zvýšená hladina toku) Při pronájmu nebo prodeji bude do smlouvy uvedena poznámka OZP dle vodního 
zákona a poznámka OSC ohledně parkování vozidel. 

Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“ 
III. pásmo – zahrada – 200,00 Kč/m2

Nájemní smlouva: 0 

Účel dle žádosti: zázemí k RD 

Žadatel: ****** 

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

Vyjádření:

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

Vysvětlivky:

Příloha: KM 66_49_121 zakres.pdf Komentář:          

Příloha: 66,49_121 - zadost.pdf Komentář:          

Příloha: FOTO 66_49_121.pdf Komentář:          

Příloha: KM 66_49_121 zakres.pdf Komentář:          

Příloha: ANO 66,49_121 - 
zadost.pdf Komentář:          

Příloha: FOTO 66_49_121.pdf Komentář:          



Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 15.1.2018 14:34 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 15.1.2018 15:41 podepsáno











MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 25. 1. 2018 ZM 18 01 04 04

Název:
Prodej pozemku p.č. 118 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.118 o vým. 392 m2 v k.ú. Děčín, s podmínkou zatížení části pozemku p.č. 
118 k.ú. Děčín věcným břemenem práva chůze a jízdy (služebnost cesty) pro vlastníky nemovitostí na 
pozemcích p.č. 117, p.č. 119 a p.č. 123/3 k.ú. Děčín, za cenu dle „Zásad“ a s podmínkou, že budoucí kupující 
předloží studii zástavby.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 9. 1. 2018 návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a usneením č. RM 18 01 37 04 
doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p.č.118 o vým. 392 m2 v k.ú. Děčín, s 
podmínkou zatížení části pozemku p.č. 118 k.ú. Děčín věcným břemenem práva chůze a jízdy (služebnost 
cesty) pro vlastníky nemovitostí na pozemcích p.č. 117, p.č. 119 a p.č. 123/3 k.ú. Děčín, za cenu dle „Zásad“ a 
s podmínkou, že budoucí kupující předloží studii zástavby. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučila zveřejnit záměr města prodat pozemek



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:

- evidována žádost sp. Office House Masaryk Square DC s. r. o., IČO 05697948, Hálkova 269/4, Děčín o 
prodej pozemků p.č. 118, 123/3 a 123/2 v k.ú. Děčín na stavbu víceúčelového domu, následně žádost 
aktualizována – žádost o prodej pouze p.p.č. 118 k.ú. Děčín;

- pozemek p.č. 118 k.ú. Děčín byl pronajímán na stavbu polyfunkčního domu, stavba nebyla zahájena, 
nájemní smlouva byla ukončena výpovědí ze strany města;

- v rámci přípravy stavby byl na pozemku proveden záchranný archeologický průzkum, po kterém na pozemku 
zůstaly odkryté vstupy do sklepení původních domů a dále vytěžená zemina, pozemek nebyl přes opakované 
výzvy nájemcem uveden do původního stavu, z důvodu zajištění bezpečnosti byl ze strany vlastníka pozemek 
oplocen;

- pozemek p.č. 118 k.ú. Děčín je v evidenci katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří – 
zbořeniště a slouží pro přístup a příjezd k okolním objektům na pozemcích p.č. 117, p.č. 119 a p.č. 123/3 k.ú. 
Děčín, tj. nutnost zajištění přístupu a příjezdu k nemovitostem jiných vlastníků při prodeji pozemku formou 
zřízení věcného břemene – evidována žádost vlastníka nemovitosti na pozemku p.č. 117 k.ú. Děčín o zajištění 
přístupu;

- z hlediska silničního správního úřadu je nezbytné, aby součástí stavby na prodávaném p.p.č. 118 k.ú. Děčín 
byla parkovací stání pro byty a kanceláře;

- v návaznosti na úkol z PVO bylo vyžádáno stanovisko architekta města – návrh řešení na možné využití 
pozemku p. č. 118 v k.ú. Děčín – doložena prezentace možné zástavby;

- rada města projednala návrh na prodej pozemku na svém zasedání dne 19. 9. 2017 - návrh na usn. č. RM 
17 16 37 11 - materiál byl odložen;

- na základě vyjádření odboru stavební úřad k možnosti zástavby pozemku – regulativ podle územního plánu 
na Masarykovo náměstí – byla u architekta města vyžádána aktualizace prezentace – dle vyjádření architekta 
v současné době nelze blíže specifikovat, je možné prověřovat pouze během konkrétního ověřování 
jednotlivými fázemi projekční přípravy;

- dále byla oslovena Architektonická kancelář, J. z Poděbrad 56/1, Děčín VI, s žádostí o stanovení cenové 
nabídky za vyhotovení studie zástavby pozemku p.č. 118 k.ú. Děčín – cenový návrh stanoven ve výši 
181.500,00 Kč;

- OMH dále eviduje žádost vlastníka nemovitosti čp. 6 na pozemku p.č. 117 k.ú. Děčín o provedení úpravy 
pozemku p.č. 118 tak, aby měl zajištěn přístup a příjezd ke své nemovitosti, ve které má prostory pro 
podnikání – žadatel byl informován o současné situaci;

- 30. 11. 2017 bylo vykonáno společně místní šetření OMH a OKD ke stavu pozemku a způsobu jeho úpravy - 
zajištění projektové dokumentace, výběr zhotovitele, zasypání sklepních prostorů, dorovnání povrchu. 

Vyjádření:
OR – k žádosti o prodej pozemků p.č. 118, 123/3,123/2 k.ú. Děčín sdělujeme, že OR v tomto území nemá 
žádný záměr.

OSU – odd. územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji pozemků p.č. 118, 123/2, 
123/3 v katastrálním území Děčín na stavbu víceúčelového domu.
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. 
Pozemky p.č. 118 a 123/3 se nachází v zastavitelné návrhové ploše č. I/2 a pozemek p.č. 123/2 se nachází ve 
stávající ploše, vše k.ú. Děčín. S prodejem pozemků souhlasíme.
Funkční využití zóny SC a návrhové plochy č. I/2 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.

OSC – jako příslušný silniční správní úřad k žádosti o koupi pozemkových parcel č. 118, 123/3,123/2 v k.ú. 
Děčín sděluje následující: dle předložené žádosti hodlají kupující realizovat na výše uvedených pozemcích 
víceúčelový reprezentativní objekt s kancelářemi a bytovými jednotkami. K prodeji za tímto účelem není z 
hlediska silničního správního úřadu námitek za předpokladu, že součástí stavby budou i parkovací stání, 
nezbytná pro byty a kanceláře, která se budou nacházet na některé z pozemkových parcel č. 118, 123/3,123/2 
v k.ú. Děčín, tj. na vlastním pozemku.

OKD – k prodeji pozemku p.č. 118, p.č. 123/3, p.č. 123/2 k.ú. Děčín nemá námitek.

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji p.p.č. 118, 123/3 a 123/2 v k.ú. Děčín společnosti 
Office House Masaryk Square DC s.r.o. se sídlem Hálkova 269/4, Děčín za účelem výstavby víceúčelového 
domu.

OMH – v době podání žádosti o vyjádření jednotlivých odborů OMH ještě nedisponoval aktualizovanou 
žádostí o prodej pozemků, z tohoto důvodu jsou ve stanoviscích odborů uváděny i pozemky p.č. 123/2 a 123/3 
k.ú. Děčín. Žadatel má nově zájem o prodej pouze pozemku p.č. 118 k.ú. Děčín.
Pozemek p.č. 118 k.ú. Děčín byl v roce 2008 pronajatý na stavbu polyfunkčního domu, současně byl v 
orgánech města projednán a schválen prodej pozemku po kolaudaci stavby. Stavba nebyla zahájena, nájemní 
smlouva byla ukončena výpovědí ze strany města. Z důvodu nerealizace stavby je předkládán návrh na 
revokaci usnesení RM a ZM ve věci prodeje pozemku po kolaudaci stavby původnímu nájemci.
V rámci přípravy stavby byl z podnětu nájemce na pozemku proveden záchranný archeologický průzkum, po 
kterém zde zůstaly odkryté vstupy do sklepení původních domů a dále vytěžená zemina, pozemek nebyl přes 
opakované výzvy nájemcem uveden do původního stavu, z důvodu zajištění bezpečnosti byl ze strany 
vlastníka pozemek oplocen.
Pozemek p.č. 118 k.ú. Děčín je v evidenci katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří – 
zbořeniště a slouží pro přístup a příjezd k okolním objektům na pozemcích p.č. 117, p.č. 119 a p.č. 123/3 k.ú. 
Děčín, přístup a příjezd k nemovitostem jiných vlastníků bude při prodeji pozemku nadále zajištěn zřízením 
věcného břemene. OMH eviduje žádost vlastníka nemovitosti na pozemku p.č. 117 o zajištění přístupu k 
nemovitosti z důvodu rekonstrukce objektu.

Arch – V proluce na jižní straně Masarykova náměstí by jednoznačně měl stát dům. Místo je to prestižní. 
Dotvořil by se blok a náměstí by se alespoň z této strany zpevnilo. Proluku je třeba prověřit kompletní studií. 
Studii je možno získat několika způsoby 
1) architektonickou soutěží dle regulí ČKA – nejdražší, doba 6+2 měsíce
2) zadáním studie několika ateliérům (cca třem) – řešení, které bylo realizováno v Kolíně u sportovní haly a u 
kterého postupně definuje limity a úskalí. Cena cca 3 x 80.000,00, doba cca 4 měsíce (cenu i dobu řešení by 
bylo nezbytné s vybranými týmy odsouhlasit předem)
3) klasickým výběrovým řízením, kde by cca 65 procent váhových kritérií dělalo portfolio. Cena – těžko říci – 
alespoň 250.000,00 (?) doba cca 4 měsíce
4) zadáním studie jednomu konkrétnímu ateliéru. Nejprve by konkrétní ateliér navrhl cenu i termíny, po 
odsouhlasení by začal pracovat.
Zadáním může být i prověření několika variant využití – s analýzou pořizovacích i provozních nákladů. V 
každém případě bude nezbytné digitální zaměření, zjištění pozic sítí. Byl sice proveden ZAV – není ale 



doložen jeho rozsah – bude nezbytné vstoupit opět do těchto jednání a jednoznačně vymezit podmínky pro 
zakládání – je možná spodní stavba? – jak hluboko v jakém rozsahu? O dobu na definování těchto podkladů 
se doba na pořízení studie (viz výše) prodlouží. (Celé stanovisko, tj. včetně obrazové části – přílohou).

Nové informace
RM projednala návrh na prodej pozemku na svém zasedání dne 19. 9. 2017 - návrh na usn. č. RM 17 16 37 
11 - materiál byl odložen, usnesení nebylo přijato.
Na základě úkolu bylo OMH vyžádáno vyjádření odboru stavební úřad k možnosti zástavby pozemku – 
regulativ podle územního plánu na Masarykovo náměstí a následně byla u architekta města vyžádána 
aktualizace prezentace. Dle vyjádření architekta v současné době nelze blíže specifikovat, je možné 
prověřovat pouze během konkrétního ověřování jednotlivými fázemi projekční přípravy.
Dále byla OMH oslovena Architektonická kancelář, J. z Poděbrad 56/1, Děčín VI, s žádostí o stanovení 
cenové nabídky za vyhotovení studie zástavby pozemku p.č. 118 k.ú. Děčín – cenový návrh stanoven ve výši 
181.500,00 Kč. S ohledem na výši cenové nabídky za vyhotovení studie zástavby je v návrhu na usnesení 
uváděna podmínka doložení této studie budoucím kupujícím.
OMH dále eviduje žádost vlastníka nemovitosti čp. 6 na pozemku p.č. 117 k.ú. Děčín o provedení úpravy 
pozemku p.č. 118 tak, aby měl zajištěn přístup a příjezd ke své nemovitosti, ve které má prostory pro 
podnikání – žadatel byl informován o současné situaci. 
OMH ve spolupráci s OKD vykonal dne 30. 11. 2017 místní šetření za účelem vyřešení stavu pozemku a k 
tomuto OKD uvedl, že s ohledem na území, kde se nacházejí bývalé sklepní prostory je nutné zajistit 
projektovou dokumentaci a následně provést výběr zhotovitele stavby (zasypání a dorovnání území), nejprve 
je ale nutné rozhodnout, zda pozemek bude prodáván nebo zůstane i nadále v majetku města tak, aby mohla 
být provedena jeho úprava.

Jedná se o prodej pozemku p.č. 118 o vým. 392 m2 v k.ú. Děčín.

Návrh ceny za prodej dle „Zásad“: (výchozí cena pro dohadovací řízení)
I. cenové pásmo - 2.300,00 Kč/m2, koef. 1,0 - komerce - 901.600,00 Kč – pozemek na stavbu

Nájemní smlouva: 0

Účel dle žádosti: stavba víceúčelového domu

Žadatel: Office House Masaryk Square DC s. r. o., IČO 05697948, Hálkova 269/4, Děčín

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

Vyjádření:

Příloha: 118 dc km.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 118 dc zad.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 118 dc zad hr.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 118 dc arch.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 118 dc ak studie zast.pdf Komentář: plné znění



Příloha: an 118 dc km.pdf Komentář:          

Příloha: an 118 dc zad.pdf Komentář:          

Příloha: an 118 dc zad hr.pdf Komentář:          

Příloha: an 118 dc arch.pdf Komentář:          

Příloha: an 118 dc ak studie 
zast.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 15.1.2018 14:47 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 15.1.2018 15:42 podepsáno





















































MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 25. 1. 2018 ZM 18 01 04 05

Název:
Prodej částí pozemků p.č. 118/1 a p.č. 119/1 k.ú. Nebočady – záměr 

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Nebočady a
zveřejňuje

záměr města prodat části pozemků p.č. 118/1 a p.č. 119/1 o výměře dle GP, který bude vyhotoven, v k.ú. 
Nebočady.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 12. 12. 2017 návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Nebočady a 
usnesením č. RM 17 21 37 17 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemků 
p.č. 118/1 a p.č. 119/1 o výměře dle GP, který bude vyhotoven, v k.ú. Nebočady. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučila zveřejnit záměr prodat části pozemků



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:

- žádost o prodej částí pozemků p.č. 118/1 a 119/1 v k.ú. Nebočady pro rozšíření zahrady k domu žadatelů;

- evidována nájemní smlouva č. 118c, 119a - 120 ze 7. 12. 1994, ve znění pozdějších dodatků, na pronájem 
částí pozemků p.č. 118 a 119 k.ú. Nebočady za účelem sekání trávy.

Vyjádření:

OR – nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.

OSU – odd. územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji částí pozemků p. č. 118/1, 
119/1 v katastrálním území Nebočady, za účelem rozšíření zahrady k domu ve vlastnictví žadatelů.
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 BV – smíšená zóna s RD 
venkovského typu. Upozorňujeme, že předmětné části pozemků se nachází v ochranném pásmu železnice. S 
prodejem části pozemků souhlasíme.
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.
Poznámka: pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do 
plochy ZO – zeleň ochranná a izolační, ostatní veřejná zeleň.

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji části pozemku p. č. 118/1 a části p. č. 119/1 v 
k.ú. Nebočady o výměře cca 600 m2 za účelem rozšíření zahrady.

OMH eviduje žádost o prodej částí pozemků p.č. 118/1 a 119/1 v k.ú. Nebočady na rozšíření zahrady k domu 
žadatelů. Žadateli bylo sděleno, že požadované části pozemků jsou pronajímány a stávající nájemce bude o 
případném prodeji informován. Pozemky byly v minulosti rozděleny GP, z tohoto důvodu jsou v nájemní 
smlouvě uvedeny pod původním označením.
Je evidována nájemní smlouva č. 118c, 119a - 120 ze 7. 12. 1994, ve znění pozdějších dodatků, na pronájem 
částí pozemků p.č. 118 a 119 k.ú. Nebočady za účelem sekání trávy.
Pozemek p.č. 118/1 k.ú. Nebočady je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha-manipulační plocha, 
jedná se o krátký strmý svah. Pozemek p.č. 119/1 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní 
plocha-dobývací prostor. Oba pozemky se nachází v ochranném pásmu dráhy. Dle nově připravovaného 
územního plánu budou pozemky využitelné jako zeleň. OMH doporučuje prodej částí pozemků na zahradu. 

Jedná se o prodej částí pozemků p.č. 118/1 a p.č. 119/1 o vým. cca 600 m2 v k.ú. Nebočady.

Cena pozemku dle „Zásad“:
III. pásmo – ostatní samostatně prodávané pozemky 200,00 Kč/m2 – celkem 120.000,00 Kč

Nájemní smlouva: 1x – sekání trávy

Účel dle žádosti: sekání trávy

Žadatel: ******

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



Vyjádření:

OR OSU OZP OMH                            
A A A A                            

Vysvětlivky:

Příloha: 118,119 neb zadost.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 118,119 neb km.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 118,119 neb zadost 
anonym.pdf Komentář:          

Příloha: 118,119 neb km.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 15.1.2018 14:48 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 15.1.2018 15:43 podepsáno











MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 25. 1. 2018 ZM 18 01 04 06

Název:
Prodej pozemku p.č. 121/1 k.ú. Krásný Studenec 

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

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

prodej pozemku p.č. 121/1 o výměře 449 m2 v k.ú. Krásný Studenec, se všemi součástmi a příslušenstvím, 
pro ****** za cenu 134.700,00 Kč + ostatní náklady. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svjém zasedání dne 9. 1. 2018 návrh na prodej pozemku v k.ú. Krásný Studenec a 
usnesením č. RM 18 01 37 05 doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 121/1 o výměře 
449 m2 v k.ú. Krásný Studenec, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro ******, za cenu 134.700,00 Kč + 
ostatní náklady, tj. variantu č. 1.
Dále rada města projednala variantu č. 2, tj. schválit prodej pozemku p.č. 121/1 o výměře 449 m2 v k.ú. 
Krásný Studenec, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro ******, za cenu dle znaleckého posudku o ceně 
obvyklé č. 773-085/2017, tj. 90.000,00 Kč + ostatní náklady, v návaznosti na žádost kupujících s odkazem na 
čl. VII odst. 3 „Postupu a zásad“. 

Cena: 134 700,00
Návrh postupu: RM doporučila prodej pozemku



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 

- žádost o prodej pozemku p.č. 121/1 k.ú. Krásný Studenec pro zajištění odvodnění pozemků ve vlastnictví 
žadatele;

- následně žádost doplněna sdělením žadatele, že pozemek p.č. 121/1 k.ú. Krásný Studenec bude po 
rekultivaci užíván jako součást zahrady – zápis z jednání;

- dále doplněno sdělení žadatele ze dne 19. 12. 2017 ke stanovení ceny dle znaleckého posudku s ohledem 
na stav pozemku a náklady žadatele na jeho úpravu;

- 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;

- s ohledem na stav pozemku byl ze strany žadatele doložen znalecký posudek s žádostí o stanovení ceny dle 
ZP s odkazem na čl. VII odst. 3 „Postupu a zásad“;

- pozemek je v okrajové části města, bez sítí a připojení na komunikaci, částečně podmáčený, nerovný terén s 
neudržovaným porostem a nálety, nevhodný k zastavění, s omezením pro zemědělskou a lesnickou činnost, s 
nutnými terénními a pozemkovými úpravami, přiměřenou údržbou bude zaručen přístup k ostatním pozemkům 
a dojde ke zlepšení stávajícího životního prostředí za objektem RD na sousedním pozemku.

- RM záměr – usnesení č. RM 17 15 37 25 ze dne 5. 9. 2017
- ZM záměr – usnesení č. ZM 17 07 07 05 ze dne 21. 9. 2017

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.
S ohledem na stav pozemku byl žadatelem doložen znalecký posudek s žádostí o stanovení ceny dle ZP s 
odkazem na čl. VII odst. 3 „Postupu a zásad“ ve výši 90.000,00 Kč. Dle ZP č. 773-085/2017 se jedná o 
pozemek v okrajové části města, bez sítí a připojení na komunikaci, částečně podmáčený, nerovný terén s 
neudržovaným porostem a nálety, nevhodný k zastavění, s omezením pro zemědělskou a lesnickou činnost, s 
nutnými terénními a pozemkovými úpravami, přiměřenou údržbou, sečením a mýcením bude zaručen přístup 
k ostatním pozemkům a dojde ke zlepšení stávajícího životního prostředí za objektem RD na sousedním 
pozemku.

NOVÉ SKUTEČNOSTI
Žádost o prodej pozemku byla předložena k projednání v RM dne 28. 11. 2017 - návrh na usnesení č. RM 17 
20 37 22V, projednání materiálu bylo odloženo.
Dne 4. 12. 2017 se na OMH dostavil žadatel z důvodu doplnění žádosti – dle jeho sdělení bude pozemek p.č. 
121/1 k.ú. Krásný Studenec, v případě jeho prodeje, na náklady žadatele rekultivován (odstranění náletových 
porostů, odvodnění formou odvedení vody z historické kopané studny na sousedním pozemku) a společně s 
pozemky p.č. 121/3 a p.č. 121/4, které jsou již v jeho vlastnictví, užíván jako zahrada, přičemž přístup formou 
zřízeného věcného břemene na pozemek p.č. 739/2 bude respektován a zachován - zápis z jednání přílohou. 

Následně bylo žadatelem doplněno sdělení (ze dne 19. 12. 2017) ke stanovení ceny dle znaleckého posudku 
s ohledem na stav pozemku a náklady žadatele na jeho úpravu.

Jedná se o prodej pozemku p.č. 121/1 o výměře 449 m2 v k.ú. Krásný Studenec.

Cena pozemku:
a) dle „Zásad“ II. pásmo – 1.000,00 Kč/m2 – koef. 0,3 – zahrada – celkem 134.700,00 Kč
b) dle návrhu žadatele – za cenu dle ZP - 90.000,00 Kč + ostatní náklady

Nájemní smlouva: 0

Účel dle žádosti: rekultivace pozemku, zahrada

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 krst km.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 121 zad.pdf Komentář: plné znění



Příloha: 121 zad dopl.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 121 zad dopl zp.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 121 zp.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 121 zad dopl_zapis.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 121 zad dopl cena.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 121a foto.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 121b foto.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 121c foto.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 121d foto.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 121 krst km.pdf Komentář:          

Příloha: an 121 zad.pdf Komentář:          

Příloha: an 121 zad dopl.pdf Komentář:          

Příloha: an 121 zad dopl zp.pdf Komentář:          

Příloha: an 121 zp.pdf Komentář:          

Příloha: an 121 zad dopl_zapis.pdf Komentář:          



Příloha: an 121 zad dopl cena.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 OMH 15.1.2018 14:49 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 15.1.2018 15:44 podepsáno



































































MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 25. 1. 2018 ZM 18 01 04 07

Název:
Pozemky p.č. 307/2 a p.č. 308/2 k.ú. Boletice nad Labem – výkup 

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemků v k.ú. Boletice nad Labem a
schvaluje

výkup pozemku p.č. 307/2 o vým. 107 m2 a pozemku p.č. 308/2 o vým. 171 m2 v k.ú. Boletice nad Labem, se 
všemi součástmi a příslušenstvím, z podílového spoluvlastnictví, a to podíl ve výši ½ z majetku paní Zdeňky 
Spurné, Roháčova 158, Děčín XXXII a podíl ve výši ½ z majetku pana Jiřího Pokorného, Roháčova 158, 
Děčín XXXII do majetku města, za cenu 139.000,00 Kč + ostatní náklady, po přidělení finančních prostředků.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 9. 1. 2018 návrh na výkup pozemků v k.ú. Boletice nad Labem 
a doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemku p.č. 307/2 o vým. 107 m2 a pozemku p.č. 308/2 o 
vým. 171 m2 v k.ú. Boletice nad Labem, se všemi součástmi a příslušenstvím, z podílového spoluvlastnictví, a 
to podíl ve výši ½ z majetku paní Zdeňky Spurné, Roháčova 158, Děčín XXXII a podíl ve výši ½ z majetku 
pana Jiřího Pokorného, Roháčova 158, Děčín XXXII do majetku města, za cenu 139.000,00 Kč + ostatní 
náklady, po přidělení finančních prostředků. 

Cena: 139 000,00
Návrh postupu: RM doporučila schválit výkup pozemků



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:

- nabídka spoluvlastníků na výkup pozemků p.č. 307/2 a p.č. 308/2 pod místními komunikacemi v k.ú. Boletice 
nad Labem;

- pozemek p.č. 307/2 o vým. 107 m2 je v evidenci katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha-silnice a p.č. 
308/2 o výměře 171 m2 je v evidenci katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha-ostatní komunikace, oba 
v k.ú. Boletice nad Labem;

- pozemky jsou v pasportu místních komunikací vedeny pod evidenčním číslem 318c - ul. Roháčova a pod 
evidenčním číslem 315c - ul. Na Slovanech;

- pro potřebu výkonu vlastnických práv ke stavbě místní komunikace je dle zákona číslo 13/1997 Sb. o 
pozemních komunikacích, nezbytné vypořádání majetkoprávního nesouladu pozemků pod stavbou 
komunikace.

OMH eviduje žádost o výkup pozemků p.č. 307/2 a p.č. 308/2 v k.ú. Boletice nad Labem pod stavbou místní 
komunikace. Šetřením bylo zjištěno, že se jedná o pozemky pod komunikacemi ul. Roháčova a ul. Na 
Slovanech, které jsou v pasportu místních komunikací vedeny pod evidenčním číslem 318c - ul. Roháčova a 
pod evidenčním číslem 315c - ul. Na Slovanech. 
Pro potřebu výkonu vlastnických práv ke stavbě místní komunikace je dle zák. č.13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích, nezbytné vypořádání majetkoprávního nesouladu pozemků pod stavbou komunikace. S 
ohledem na skutečnost, že se jedná o majetkoprávní urovnání – stavba na cizím pozemku - nebyla 
vyžadována stanoviska odborů.

Jedná se o výkup pozemků v k.ú. Boletice nad Labem
- p.č. 307/2 o výměře 107 m2 – ostatní plocha-silnice
- p.č. 308/2 o výměře 171 m2 – ostatní plocha-ostatní komunikace

Cena za výkup: dle návrhu prodávajících - 500,00 Kč/m2
Cena pozemků dle „Zásad“ - III. cenové pásmo - 500,00 Kč/m2 – pozemky zastavěné, nebo určené k 
zastavění, nikoliv však stavbami pro bydlení.

V obdobných případech, kdy byl vykupován pozemek pod stavbou komunikace do majetku města byl výkup 
realizován za cenu odpovídající cenám prodávaných pozemků ve vlastnictví města.

Účel: narovnání majetkoprávního nesouladu – pozemky pod stavbou komunikace

Vlastníci pozemků:
******

Závazky a pohledávky vůči městu: 0 

Vyjádření:

Příloha: 307 bol km.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 307 bol nab.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 307 bol foto.pdf Komentář: plné znění



Příloha: 308 bol foto.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 307 bol km.pdf Komentář:          
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MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 25. 1. 2018 ZM 18 01 04 08

Název:
Bezúplatný převod části pozemku k.ú. Prostřední Žleb – revokace

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení a smlouvu o bezúplatném převodu 
části pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a 

schvaluje

1. částečnou revokaci usnesení č. ZM 15 09 05 17 ze dne 26. 11. 2015, týkající se nabytí části pozemku p.č. 
1281/3 v k.ú. Prostřední Žleb, ve smyslu nového označení nabývané části pozemku, a to z původního „dle GP 
č. 844-033/2015 nově ozn. jako p.p.č. 1281/5 o vým. 15 m2, k.ú. Prostřední Žleb“ nově na „dle GP č. 
838-62/2015 nově zn. jako p.p.č. 1281/4 o vým. 16 m2“ a

2. uzavření smlouvy č. 19/U/VOB/2017 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi ČR – 
ÚZSVM a statutárním městem Děčín na bezúplatný převod části pozemku p.č. 1281/3, dle GP č. 838-62/2015 
nově ozn. jako p.p.č. 1281/4 o vým. 16 m2 v k.ú. Prostřední Žleb, do majetku města. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 12. 12. 2017 návrh na částečnou revokaci usnesení a smlouvu 
o bezúplatném převodu části pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a usnesením č. RM 17 21 37 18 schválila 
částečnou revokaci usnesení č. RM 15 19 37 18 ze dne 3. 11. 2015, týkající se nabytí části pozemku p.č. 
1281/3 v k.ú. Prostřední Žleb, ve smyslu nového označení nabývané části pozemku, a to z původního „dle GP 
č. 844-033/2015 nově ozn. jako p.p.č. 1281/5 o vým. 15 m2, k.ú. Prostřední Žleb“ nově na „dle GP č. 
838-62/2015 nově zn. jako p.p.č. 1281/4 o vým. 16 m2“ a doporučila zastupitelstvu města schválit částečnou 
revokaci usnesení č. ZM 15 09 05 17 ze dne 26. 11. 2015, týkající se nabytí části pozemku p.č. 1281/3 v k.ú. 
Prostřední Žleb, ve smyslu nového označení nabývané části pozemku, a to z původního „dle GP č. 
844-033/2015 nově ozn. jako p.p.č. 1281/5 o vým. 15 m2, k.ú. Prostřední Žleb“ nově na „dle GP č. 
838-62/2015 nově zn. jako p.p.č. 1281/4 o vým. 16 m2“ a uzavření smlouvy č. 19/U/VOB/2017 o bezúplatném 
převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi ČR – ÚZSVM a statutárním městem Děčín na bezúplatný 
převod části pozemku p.č. 1281/3, dle GP č. 838-62/2015 nově ozn. jako p.p.č. 1281/4 o vým. 16 m2 v k.ú. 
Prostřední Žleb, do majetku města. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: Rada města doporučila revokaci a uzavření smlouvy



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- zastupitelstvo města projednalo a schválilo v roce 2015 bezúplatný převod části pozemku p.č. 1281/3, dle 
GP č. 844-033/2015 nově ozn. jako p.p.č. 1281/5 o vým. 15 m2, v k.ú. Prostřední Žleb od ÚZSVM do majetku 
města z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemku pod stavbou místní komunikace;

- geometrický plán byl vyhotoven v souvislosti s prodejem části pozemku st.p.č. 5/2 k.ú. Prostřední Žleb, kdy 
bylo zjištěno, že část sousedního pozemku p.č. 1281/3 ve vlastnictví ČR – ÚZSVM je součástí místní 
komunikace;

- vlastník byl osloven s žádostí o převod části pozemku dle GP č. 844-033/2015 nově ozn. jako p.p.č. 1281/5 o 
vým. 15 m2 do majetku města a bylo projednáno a schváleno v orgánech města a současně i ze strany 
vlastníka;

- ÚZSVM následně doložil ke schválení smlouvu č. 19/U/VOB/2017 o bezúplatném převodu vlastnického 
práva k nemovité věci mezi ČR – ÚZSVM a statutárním městem Děčín;

- současně byl doložen i GP č. 838-62/2015 pro rozdělení pozemku p.č. 1281/3 nově ozn. jako p.p.č. 1281/4 o 
vým. 16 m2 v k.ú. Prostřední Žleb, z tohoto důvodu je předkládán návrh na částečnou revokaci usnesení RM 
a ZM;

- usnesení č. RM 15 19 37 18 ze dne 3. 11. 2015
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a doporučila 
zastupitelstvu města schválit nabytí části pozemku p.č. 1281/3, dle GP č. 844-033/2015 nově ozn. jako p.p.č. 
1281/5 o vým. 15 m2, k.ú. Prostřední Žleb bezúplatným převodem od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha do majetku města.
- usnesení č. ZM 15 09 05 17 ze dne 26. 11. 2015 Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný 
převod pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a schválilo nabytí části pozemku p.č. 1281/3, dle GP č. 844-033/2015 
nově ozn. jako p.p.č. 1281/5 o vým. 15 m2, k.ú. Prostřední Žleb bezúplatným převodem od ČR – Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha do majetku města. 

OMH - odd. nakládání s majetkem města v rámci prodeje části pozemku st.p.č. 5/2 k.ú. Prostřední Žleb 
(prodej dokončen, smlouva vložena do KN) zajistil vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku. 
Současně bylo zjištěno, že místní komunikace je umístěna i na části pozemku p.č. 1281/3 k.ú. Dolní Žleb ve 
vlastnictví ČR – ÚZSVM a dále na části pozemku p.č. 1281/2 k.ú. Prostřední Žleb ve vlastnictví ČR – Lesy 
ČR.
Pro potřebu výkonu vlastnických práv ke stavbě místní komunikace je dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích, nezbytné vypořádání majetkoprávního nesouladu pozemků pod stavbou komunikace. Z tohoto 
důvodu OMH oslovil vlastníky pozemků s žádostí o převod předmětných částí pozemků do majetku města – 
žádosti jsou řešeny samostatně. V případě ÚZSVM se jedná o část pozemku dle GP č. 844-033/2015 nově 
ozn. jako p.p.č. 1281/5 o vým. 15 m2, následně bylo projednáno a schváleno v orgánech města a současně i 
ze strany ÚZSVM.
ÚZSVM nyní doložil ke schválení smlouvu č. 19/U/VOB/2017 o bezúplatném převodu vlastnického práva k 
nemovité věci mezi ČR – ÚZSVM a statutárním městem Děčín, jejíž součástí je i GP č. 838-62/2015 pro 
rozdělení pozemku p.č. 1281/3 nově ozn. jako p.p.č. 1281/4 o vým. 16 m2 v k.ú. Prostřední Žleb. Z tohoto 
důvodu je předkládán i návrh na částečnou revokaci usnesení RM a ZM.

Jedná se o bezúplatný převod části pozemku p.č. 1281/3 o vým. 16 m2, k.ú. Prostřední Žleb.

Cena pozemku: bezúplatný převod

Účel dle žádosti: majetkoprávní vypořádání pozemku pod stavbou místní komunikace

Vlastník: ČR – ÚZSVM

Závazky a pohledávky vůči městu: 0 

Vyjádření:
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