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Název:
Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2018

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu rozpočtu města Děčín na rok 2018 a

schvaluje

rozpočtová opatření č. RO 15/2018 – RO 18/2018 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení výdajů o 173.703 tis. Kč a 
zvýšení financování o 173.703 tis. Kč.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 06.03.2018 návrh na změnu rozpočtu města Děčín na rok 2018 a usnesením č. 
RM 18 05 35 04 doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření č. RO 15/2018 – RO 18/2018 
dle důvodové zprávy, tj. zvýšení výdajů o 173.703 tis. Kč a zvýšení financování o 173.703 tis. Kč.

Cena: 173 703 000,00

Návrh postupu: Rada doporučuje schválit



Důvodová zpráva:
Návrh na změnu rozpočtu je předkládán v návaznosti na výsledky hospodaření města za rok 2017 a 
předpokládané finanční vypořádání výsledku hospodaření města roku 2017. Hospodaření města v roce 2017 
skončilo účetním přebytkem ve výši 78.057 tis. Kč. Na rozhodných účtech města zůstalo k 31. 12. 2017 
celkem 233.703 tis. Kč. Po zapojení přebytku minulých období ve schváleném rozpočtu na r. 2018 ve výši 
60.000 tis. Kč, finančním vypořádání vratek nevyčerpaných dotací za rok 2017 ve výši 697 tis. Kč, doplatku do 
sociálního fondu dle statutu ve výši 1.035 tis. Kč a po zapojení nevyužitých účelových prostředků z roku 2017 
do hospodaření roku 2018 ve výši 17.235 tis. Kč, zbývají zdroje ve výši 154.736 tis. Kč (příloha č. 1). 

Po projednání s vedením města je předkládán návrh rozpočtového opatření na pokrytí uplatněných požadavků 
v celkové výši 119.261 tis. Kč. Jedná se o rozestavěné akce, resp. akce, na které byly uzavřeny smluvní 
závazky ve výši 43.662 tis. Kč (příloha č. 2, tabulka č. 1a) a dále dofinancování nařízení vlády č. 340/2017 Sb. 
pro dvě příspěvkové organizace ve výši 2.341 tis. Kč (příloha č. 2, tabulka č. 1b), u kterých změna nebyla 
uplatněna v návrhu rozpočtu na r. 2018. Z výsledku hospodaření r. 2017 jsou dále navrženy k financování 
priority doporučené v návrhu rozpočtu na r. 2018 ve výši 35.623 tis. Kč (příloha č. 2, tabulka č. 2) a ostatní 
akce zpravidla investičního charakteru za 37.635 tis. Kč (příloha č. 2, tabulka č. 3). Zbývající finanční 
prostředky z roku 2017 ve výši 35.475 tis. Kč jsou navrhovány ponechat v kapitálové rezervě města k 
financování prioritních záměrů města, příp. havárií nebo výpadku příjmů města v průběhu rozpočtového roku 
atp. 

Rozpočtové opatření č. RO 18/2018 finančně pokrývá akci Domov pro osoby se zdravotním postižením 
Boletice n. L. – PD + realizace převodem finančních prostředků ze schváleného příspěvku na provoz Centra 
sociálních služeb Děčín, p. o. ve výši 7 000 tis. Kč. 

Celkový návrh na změnu rozpočtu včetně finančního vypořádání výsledku hospodaření za rok 2017 a zapojení 
účelových finančních prostředků z r. 2017 do hospodaření r. 2018 a návrhu na pokrytí konkrétních akcí je v 
příloze č. 3. 

Návrh na rozdělení zdrojů hospodaření r. 2017 byl projednán dne 28.2.2018 ve finančním výboru ZM, který jej 
vzhledem k tomu, že nebyl usnášeníschopný, vzal na vědomí.

Vyjádření:

Příloha: ZM 22.3. FV.pdf Komentář: 31 příloh

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 12.3.2018 15:14 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 12.3.2018 15:20 podepsáno



Příloha č. 1

(v tis. Kč)

Zůstatek finančních prostředků na účtech města k 31.12.2017 233 703

Zapojení přebytku minulých období ve schváleném rozpočtu na r. 2018 60 000

Předpokládané finanční vypořádání se SR 697

- UZ 98008 příspěvek na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR 30

- UZ 98071 výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR 521

- UZ 13011 dotace na sociálně právní ochranu dětí 146

Doplatek do sociálního fondu dle statutu 1 035

( vyrovnání dle skutečně vyplacených mezd)

17 235

finančních prostředků na účtech města k 31.12.2017 a určeny k využití v r. 2018

Dotace a příspěvky: 12 612

- UZ 13010 výkon pěstounské péče PAP, OSV 6 552

- ÚZ 33063 Inkluze do škol 0

- ÚZ 13013 Asistent prevence kriminality 1 875

- ÚZ 13013 Prostupné vzdělávání ve SMS 3 706

- ÚZ 13013 Zlepšení kvality prostřednictvím působení domovníků 479

Poplatky za znečištění ŽP: 162

Dary: 4 461

- dary pro útulek pro toulavá a opuštěná zvířata 549

- dary pro sociální účely 3 739

- dary na opravu komunikací 173

Pojistné: 0

Zůstatek finančních prostředků celkem 154 736

Rozdělení finančního vypořádání na účtech města k 31.12.2017

Nevyužité účelové finanční prostředky z r. 2017, které jsou součástí zůstatku 

finančních prostředků na účtech k 31.12.2017 a určeny k využití v r. 2018



Příloha č. 2

zbývá

Rekapitulace zdrojů - k rozdělení 154 736

a) převod schválených akcí z r. 2017, u nichž jsou uzavřeny smluvní závazky 43 662 111 074 viz Tabulka č. 1

b) dofinancování nařízení vlády č. 340/2017 Sb. 2 341 108 733 viz Tabulka č. 1

c) priority doporučené v NR 2018 35 623 73 110 viz Tabulka č. 2

d) ostatní akce 37 635 35 475 viz Tabulka č. 3

     v tom:   1. akce stavebního charakteru 33 384

                   2. strojní 2 851

                   3. ostatní 1 400

Navýšení kapitálové rezervy na r. 2018 (po RM dne 20. 2. 2018 činí rezerva 3.452 tis. Kč) 35 475

Požadavky na financování ze zdrojů hospodaření r. 2017
(v tis. Kč)

Návrh na financování akcí: 



Tabulka č. 1

Odbor Druh požadavku Požadavek Návrh Zdůvodnění

a) převod schválených akcí z r. 2017 (uzavřené smlouvy o dílo) 43 662 43 662

1 OR Výměna oken budovy B1, 28. října 1155/2, Děčín 1 553 553

Na akci byla uzavřena SoD ve výši 553 288,- Kč.  Předpokládaný termín 

dokončení prací je 02/2018. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 553 tis. Kč 

jsou navrhovány převést do roku 2018. 

2 OR Rekonstrukce mostu DC-004L ul. Oldřichovská, Děčín VIII 3 464 3 464

Na akci byla uzavřena SoD vč. dodatku a objednávek ve výši 7 338 845,- Kč.  

Vyčerpáno bylo 3 314 tis. Kč.  Předpokládaný termín dokončení prací je 

04/2018. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 3 464 tis. Kč jsou navrhovány 

převést do roku 2018. 

3 OR Lesní cesta Chmelník 4 553 4 553

Na akci byla uzavřena SoD ve výši 5 789 654,16 Kč.  Vyčerpáno bylo 1 237 tis. 

Kč.  Předpokládaný termín dokončení prací je 08/2018. Nevyčerpané finanční 

prostředky ve výši 4 553 tis. Kč jsou navrhovány převést do roku 2018. 

4 OR ZOO - zasíťování expozice opic 2 147 2 147

Na akci byla uzavřena SoD ve výši 2 646 783,- Kč.  Předpokládaný termín 

dokončení prací je 08/2018. Finanční prostředky ve výši 2 147 tis. Kč jsou 

navrhovány převést do roku 2018. Zbývající finanční prostředky ve výši 500 tis. 

Kč budou převedeny ze zdrojů ZOO Děčín , p.o.

5 OR Knihovna Děčín - přesun pobočky (Raisova ul.) do obj. Tržní 1932 150 150

Na akci byla uzavřena SoD ve výši 2 040 291,- Kč.  Vyčerpáno bylo 297 tis. Kč.  

Předpokládaný termín dokončení prací je 05/2018. Rozpočtovým opatřením č. 

8/2018 byly na tuto akci převedeny finanční prostředky ve výši 1 660 tis. Kč. 

Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 150 tis. Kč jsou navrhovány převést do 

roku 2018. 

6 OR Opěrná zeď na p.p.č. 629/1 k.ú. Prostřední Žleb 3 592 3 592

Na akci byla uzavřena SoD vč. objednávky ve výši 3 591 954,- Kč.   

Předpokládaný termín dokončení prací je 07/2018. Nevyčerpané finanční 

prostředky ve výši 3 592 tis. Kč jsou navrhovány převést do roku 2018. 

7 OR Rekonstrukce MK Čertova Voda (lesní cesta) 331 331

Jedná se o zajištění PD na kterou byla uzavřena SoD ve výši 330 330,- Kč.  

Předpokládaný termín dokončení PD 11/2018. Nevyčerpané finanční prostředky 

ve výši 331 tis. Kč jsou navrhovány převést do roku 2018. 

a) převod schválených akcí z r. 2017 (uzavřené smlouvy o dílo)

b) dofinancování nařízení vlády č. 340/2017 Sb.



8 OR Rekonstrukce komunikace Zelená x Pod Chlumem 1 187 1 187

Na akci byla uzavřena SoD ve výši 1 186 651,55,- Kč.  Předpokládaný termín 

dokončení prací je 07/2018. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1 187 tis. 

Kč jsou navrhovány převést do roku 2018. 

9 OR PD galerie Na Výšinách 1 000 1 000

Na zajištění výběrového řízení je podaná žádost od OKD. Předpokládaný termín 

zahájení VŘ je 03/2018. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1 000 tis. Kč 

jsou navrhovány převést do roku 2018.   

10 OR Přechod Kamenická x Dvořákova 752 752

Na akci byla uzavřena SoD ve výši 751 973,- Kč.  Předpokládaný termín 

dokončení prací je 06/2018. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 752 tis. Kč 

jsou navrhovány převést do roku 2018. 

11 OR Chodník Dvořákova 605 605

Na akci byla uzavřena SoD ve výši 604 249,- Kč.  Předpokládaný termín 

dokončení prací je 07/2018. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 605 tis. Kč 

jsou navrhovány převést do roku 2018. 

12 OR Autobusové zastávky Děčín „Lesná“ a „Folknářská“ 293 293

V roce 2017 byly schváleny finanční prostředky jak na "zastávkový přístřešek 

MAD Lesná", tak na "zastávkový přístřešek  MAD Folknáře". Při výběrovém 

řízení byly tyto dvě akce vysoutěženy jako celek a uzavřena SoD ve výši 292 

483,- Kč .  Předpokládaný termín dokončení prací je 05/2018. Finanční 

prostředky  ve výši 293 tis. Kč jsou navrhovány převést do roku 2018. 

13 OR
PD - protipovodňové opatření koryta bezejmenného vodního toku Děčín Boletice u 

výchovného ústavu 
1 156 1 156

V roce 2017 bylo ze schváleného rozpočtu vyčerpáno 344 tis. Kč. Nevyčerpané 

finanční prostředky ve výši 1 156 tis. Kč  jsou navrhovány převést do roku 2018 

a to na zajištění dalšího stupně PD. 

14 OR Vrt DC 1 - zjednání nápravy havarijního stavu 4 750 4 750

Na akci byla uzavřena SoD vč. dodatku a objednávek ve výši 9 969 467,- Kč.  

Vyčerpáno bylo 3 314 tis. Kč.  Předpokládaný termín dokončení prací je 

06/2018. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 4 750 tis. Kč jsou navrhovány 

převést do roku 2018. 

15 OR ZŠ Jalůvčí stavební úpravy hygienického zařízení 279 279

Na akci byla uzavřena SoD ve výši 278 819,- Kč.  Předpokládaný termín 

dokončení prací je 08/2018. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 279 tis. Kč 

jsou navrhovány převést do roku 2018. 

16 OR Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor D3 2 117 2 117

Na akci byla uzavřena SoD vč. objednávek ve výši 5 004 985,95 Kč.  Vyčerpáno 

bylo 1 679 tis. Kč.  Předpokládaný termín dokončení prací je 04/2018. 

Rozpočtovým opatřením č. 8/2018 byly na tuto akci převedeny finační prostředky 

ve výši 1 210 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 2 117 tis. Kč jsou 

navrhovány převést do roku 2018. 

17 OR Vybudování WC v budově B1 777 777

Na akci byla uzavřena SoD ve výši 1 047 104,- Kč.  Předpokládaný termín 

dokončení prací je 06/2018. Rozpočtovým opatřením č. 8/2018 byly na tuto akci 

převedeny finační prostředky ve výši 300 tis. Kč. Nevyčerpané finanční 

prostředky ve výši 777 tis. Kč jsou navrhovány převést do roku 2018. 

18 OR Rekonstrukce objektu Fügnerova 411/26, Děčín I na sociální bydlení 315 315

Na zajištění PD byla uzavřena SoD ve výši 314 600,- Kč.  Předpokládaný termín 

dokončení PD je 07/2018. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 315 tis. Kč 

jsou navrhovány převést do roku 2018. 



19 OR Lávka přes východní nádraží 439 439

Na tuto akci jsou schváleny finanční prostředky v rozpočtu města ve výši 9 635 

tis. Kč. Usnesením RM č. 18 02 36 06 ze dne 23.1.2018 byl schválen dodatek ke 

SoD ve výši 438 491,90 Kč. Na rok 2018 navrhujeme zajistit finanční prostředky 

ve výši  439 tis. Kč

20 OR Odvlhčení obj. restaurace Pastýřská stěna 47 47
Jedná se o pozastávku z roku 2016 ve výši 47 tis. Kč, které jsou navrhovány 

převést do roku 2018.

21 OR Oprava MK, mostků a propustků 6 500 6 500

Jedná se o uzavřené SoD a nedočerpané finanční prostředky schválené  v 

provozním rozpočtu v roce 2017 na tyto akce: Oprava zpevněných ploch ul. 

Kaštanova, Oprava odvodnění MK Lesná, Oprava chodníku Duchcovská, 

Oprava zábradlí Tyršův most, Oprava autobusového zálivu ul. Hankova, Oprava 

lávky Lesná, Oprava MK a zárubní D. Žleb, Oprava chodníku Kamenná, Oprava 

MK ul. Ovesná, Odvodnění a oprava propojky ul. Na Stráni, Propustek DC-044 

ul. Družstevní.  Rozpočtovým opatřením č. 2/2018 byly na tyto opravy převedeny 

fin. prostředky ve výši 1 000 tis. Kč. Na rok 2018 dále jsou navrhovány finanční 

prostředky ve výši 6 500 tis. Kč.    

22 OR územní plánování pořízení a změny ÚP a ÚAP ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.) 4 192 4 192

Rozpočtovým opatřením č. 8/2018 byly na financování některých akcí převedeny 

ze schváleného provozního rozpočtu finanční prostředky ve výši 3 192 tis. Kč. 

Rozpočtovým opatřením č. 2/2018 byly převedeny finanční prostředky ve výši 1 

000 tis. Kč na zajištění financování oprav MK, mostků a propustků. Na rok 2018 

požadujeme zajistit finanční prostředky ve výši 4 192 tis. Kč.  

Celkem OR 39 199 39 199

23 OMH PD -  Obnova kaskády vodních nádrží Chmelník 187 187

Uzavřená smlouva (sml. č. 2017/0109). Finanční prostředky nebyly čerpány

v roce 2017, neboť smlouva byla prodloužena dodatkem č. 2 z důvodu

požadavku CHKO. Průzkum sedimentu tůní se musel opakovat pro zjištění

chromu v odebraném vzorku.

24 OMH ZŠ Bezručova, ZŠ Kamenická, MŠ Liliova -  PD bezbariérové úpravy ZŠ 289 289
Sml. č. 2018/0008 byla uzavřena dne 08.01.2018, plnění smlouvy do dne

08.08.2018.

25 OMH ZŠ Kosmonautů -  úprava akustických podmínek a osvětlení 188 188
Sml. č. 2017/0874 byla uzavřena dne 12.12.2017, plnění smlouvy do dne

22.03.2018. 

26 OMH PD - Výměna střešního pláště zimního stadionu 244 244 Sml. č. 2017/0580 uzavřená dne 31.08.2017, plnění do dne 24.02.2018.

27 OMH PD -  Oprava poruch nosných konstrukcí divadla 120 120
Sml. č. 2017/0362 byla uzavřena dne 31.08.2017, plnění smlouvy do dne 

24.01.2018.

28 OMH PD -  Přepadová jímka bazénové vody pro venkovní bazény Aquaparku Děčín 191 191
Sml. č. 2017/0757 byla uzavřená dne 3.11.2017, plnění smlouvy do dne 

05.03.2018.

29 OMH PD -  Odvhčení a vnější odvodnění objektu DDC 59 59 Sml. č. 2017/0759 byla uzavřená dne 20.11.2017, plnění do dne 31.3.2018.

30 OMH PD -  Změna užívání ŠD na ZŠ v objektu ŠJ Sládkova Děčín I 57 57 Sml. č. 2017/799 byla uzavřena dne 15.11.2017, plnění do dne   28.2.2018.

31 OMH PD -  Na vnější odvodnění a opravu stropu objektu MŠ Krásný Studenec 29 29 Sml. č. 2017/0825 byla uzavřena dne 16.11.2017, plnění do dne 15.01.2018.

32 OMH PD -  Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín 148 148 Sml. č. 2017/0849 byla uzavřena dne 22.11.2017, plnění do dne 10.05.2018.



33 OMH PD -  Bezbariérové úpravy objektu ZŠ Děčín IX, Na Pěšině 330 77 77 Sml. č. 2017/0887 byla uzavřená dne 20.12.2017, plnění do dne 30.03.2018.

34 OMH PD -  Oprava střešního pláště objektu ZŠ Děčín IV, Školní 1544/5 52 52 Sml. č. 0890/2017 byla uzavřená dne 20.12.2017, plnění do dne 30.03.2018.

35 OMH
PD -  Vnější odvlhčení, oprava zpevněných ploch a vnitřní úpravy povrchů objektu ŠD 

Klostermannova 869/74 Děčín VI
47 47 Sml. č. 2017/0883 byla uzavřená dne 18.12.2017, plnění do dne 15.02.2018

36 OMH
PD -  Průzkum a návrh sanace poruch fasády a balkonů na objektu restaurace 

Pastýřská stěna v Děčíně
10 10

Dle objednávky č. 3332/2017 důvodem nedodržení termínu jsou rozsáhlé

sanační práce, než se očekávalo.

37 OMH PD -  Oprava střechy budovy střediska DDM, Divišova 217/8 Děčín IV 53 53 Dle objednávky č. 3412/2017, plnění do dne 30.03.2018.

Celkem OMH 1 751 1 751

38 OKD Inteligentní zastávkové panely 772 772
Pořízení schváleno v r. 2017 usnesením RM 17 15 42 02, smlouva nebyla do

konce roku podepsána

39 OKD PD – oprava mostního svršku DC-008L, ul.  Na Výšinách 201 201
Smlouva podepsána po ukončeném výběrovém řízení v závěru r. 2017, č. 

2017/851-OKD - S.A.W. CONSULTING, s.r.o

40 OKD
PD – oprava lávky ev.č. DC-020L Děčín XIV-Horní Žleb (původní název: PD -  lávka 

přes trať Přípeř, ul. Pod Svahem)
145 145

Smlouva podepsána po ukončeném výběrovém řízení v závěru r. 2017, č. 2017-

0428/OKD - Ing. Milan Macko

42 OKD PD – Rekonstrukce mostu DC-021L v ul. Revírní 220 220
Smlouva podepsána po ukončeném výběrovém řízení v závěru r. 2017, č. 2017-

0670/OKD - FIRAST, s.r.o.

43 OKD PD – oprava MK Roháčova 49 49
Smlouva podepsána po ukončeném výběrovém řízení v závěru r. 2017, č. 

2821/2017-OKD - Ing. Polda

44 OKD PD – oprava MK Tovární 49 49
Smlouva podepsána po ukončeném výběrovém řízení v závěru r. 2017, č. 

2287/2017-OKD -  Ing. Polda

Celkem OKD 1 668 1 668

45 OPO Metropolitní síť 1 034 1 034 Akce zahájena v roce 2017 s předpokládaným ukončením 04 - 05/2018

46 OSV Finanční dar Babybox pro odložené děti - STATIM, z. s. 10 10
Dar byl schválen usnesenim RM a darovací smlouva zaslána obdarovanému, do

konce roku 2017 nebyla podepsána vrácena zpět na OSV.

b) dofinancování nařízení vlády č. 340/2017 Sb. 2 341 2 341

47 OŠK navýšení mzdových prostředků p. o. 2 341 2 341

navýšení tarifních platů v souvislosti s nařízením vlády č. 340/2017 Sb. s 

účinností od 1. 11. 2017 pro Městské divadlo Děčín, p. o. a Děčínskou sportovní, 

p. o.

PD - Rekonstrukce mostu DC-046L, oprava MK a VO v ul. Na Hrázi –  (původně dvě 

akce: Rekonstrukce mostu ul. Na Hrázi DC-046L a  Rekonstrukce MK Na Hrázi 

vč.VO)

232 232
Smlouva podepsána po ukončeném výběrovém řízení v závěru r. 2017, č. 2017-

0671/OKD - FIRAST, s.r.o.
41 OKD



Tabulka č. 2

Odbor Druh požadavku Požadavek Návrh Zdůvodnění

c) priority doporučené v NR 2018 58 623 35 623

1. akce stavebního charakteru 54 423 31 423

48 OMH
Úprava akustických a světelných podmínek 

učebnového pavilonu a tělocvičny ZŠ Kosmonautů
4 000 0

Nutná opatření uložená kontrolou KHS s termínem do 12/18. V 

současné době se zpracovává PD s termínem dokončení 05/2018, 

předpoklad realizace v r. 2019

49 OMH
Zateplení ZŠ Na Pěšině č. p. 330, Děčín-Bynov - I. 

etapa
9 123 9 123

Dofinancování (celkové RN 19.123 tis. Kč, SR 10.000 tis. Kč)

50 OMH ZŠ Školní - zateplení a oprava střešního pláště 3 000 3 000

Havarijní stav - kompletní výměna střešního pláště včetně 

zateplení. PD v realizaci - T do 30.03.2018. Úprava ceny proti NR 

(původně 2.500 tis. Kč).

51 OMH
ZOO Děčín - "Zvířata chladných krajů - část 1" 

(rosomák, kamzík, severské sovy)
5 300 5 300

Výstavba nových expozic, demolice stávajících objektů v areálu 

ZOO. Výstavbu expozice je možné okamžitě zahájit - platné 

stavební povolení. PD k SP 

52 OMH/OSV
Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice 

n. L. - PD + realizace
9 000 0

Rekonstrukce budovy DOZP - Boletice, oprava krytiny střechy a 

mansard budovy. Dosud byla zhotovena studie, která se v 

současné době přepracovává. PD 1 mil. Kč - již schváleno v 

rozpočtu na rok 2018. V roce 2017 byla opakovaně podána žádost 

o dotaci na MPSV, žádost nebyla podpořena. Úprava ceny proti NR 

(původně 8.246 tis. Kč). Bude financováno snížením příspěvku CSS 

Děčín, p. o., případné dofinancování bude řešeno až po VŘ na 

dodavatele.

53 OMH/OR Optimalizace kapacit Azylového domu/noclehárny 7 000 2 000

Nekvalitní zázemí pro službu noclehárny a chybějící kapacita 

azylového bydlení pro ženy. Projekt zařezen do ITI. V nedávné 

době řešena petice občanů. S ohledem na připravenost akce se 

předpokládá zahájení akce 10/2018

54 OPO Kanceláře OSV - býv. Knihovna 6 000 6 000
Nové kanceláře OSV, prováděcí stavební dokumentace, VŘ březen 

2018

55 OPO Obřadní síň 4 000 4 000
Nová obřadní místnost, architektonický návrh, stavební 

dokumentace bude hotova po schválení RM do května 2018 

56 OKD Rekonstrukce mostu DC-024P Lesná 2 000 2 000
Havarijní stav,podepřený most. Vyřizuje se stavební povolení. 

Realizace 2018. Úprava ceny proti NR.

c) priority doporučené v návrhu rozpočtu na r. 2018



57 OKD
Místo pro přecházení Zelená x Litoměřická, chodník 

Litoměřická k přejezdu, točna MAD
5 000 0

Místo pro přecházení Zelená x Litoměřická, chodník Litoměřická k 

přejezdu: Stavební řízení bude dokončeno v termínech 7-8/2018 (s 

ohledem na možné dodatečné požadavky dotčených orgánů může 

být termín odevzdání PD ještě prodloužen) a je obava, že stavba by 

nebyla dokončena do konce roku. Dále není možné použít dotační 

tituly SFDI z důvodu nároku na opravu chodníku ul. Teplická (pouze 

1x žádost na rok). Nejbližším termínem pro žádost na SFDI je tedy 

rok 2020.

Točna MAD: Bude se realizovat v roce 2018 v rámci akce „Záliv 

MAD Litoměřická“, která je uvedena v tabulce jmenovitých akcí 

provozního rozpočtu ze schválené finanční částky 5.000  tis.Kč. 

Vlastní akce dle předběžného rozpočtu činí 574 tis. Kč.

2. strojní 4 200 4 200

58 OMH nákup nové rolby pro zimní stadion 3 500 3 500 výměna stávající dožilé rolby DEROL 99

59 OMH
nákup mechanizace na úpravu plochy pro hřiště 

Ústecká
700 700 hřiště Ústecká ul. - zimní údržba hrací plochy



Tabulka č. 3

Odbor Druh požadavku Požadavek Návrh Zdůvodnění

d) ostatní 207 530 37 635

1. akce stavebního charakteru 198 689 33 384

60 OR Kanalizace Horní Oldřichov - 1. etapa 15 000 0

Schválený rozpočet na rok 2018 je na tuto akci ve výši 15 009 tis. Kč 

s tím, že financování bude probíhat ze střednědobého úvěru. 

61 OR Plán udržitelné městské mobility města Děčín 4 221 4 221

V roce 2017 byla vyhlášena veřejná zakázka na zajištění 

strategického dokumentu - Plánu udržitelné městské mobility města 

Děčín. Na tento plán byly schváleny finanční prostředky v provozním 

rozpočtu. Následně byla veřejná zakázka zrušena.Byly upraveny 

zadávací podmínky a veřejná zakázka byla vyhlášena podruhé. Pro 

informaci uvádíme, že na tento dokument je přislíbená dotace ve výši 

3 491 tis.Kč. V roce 2018 by město mělo dle podmínek dotace 

obdržet částku ve výši 1 047 tis. Kč. Zbývající část dotace ve výši 2 

444 tis. Kč by město obdrželo v roce 2019.  Na rok 2018 navrhujeme 

zajistit finanční prostředky v plné výši 4 221 tis. Kč, a to na 

předfinancování tohoto dokumentu. 

62 OMH předfinancování projektu „Voda v zahradě “ 500 500

Záměrem projektu je úprava volného prostranství v areálu Zoologické

zahrady Děčín na vodní zahradu, v rámci Národního programu

Životní prostředí, ve výši 500 tis. Kč včetně DPH. Projekt byl

schválen v ZM 25.01.2018 usnesení č. ZM 18 01 03 13.

63 OMH předfinancování projektu „Učíme se venku “ 771 771

Záměrem projektu je úprava zahrady Mateřské školy Děčín IV,

Máchovo nám., p.o. v rámci Národního programu Životní prostředí,

ve výši 771 tis. Kč včetně DPH. Projekt byl schválen v ZM

25.01.2018 usnesení č. ZM 18 01 03 13.

64 OMH předfinancování projektu „Duhová zahrada “ 633 633

Záměrem projektu je úprava zahrady Mateřské školy Děčín I,

Pohraniční 455/34, p.o. v rámci Národního programu Životní

prostředí, ve výši 633 tis. Kč včetně DPH. Projekt byl schválen v ZM

25.01.2018 usnesení č. ZM 18 01 03 13.

65 OSV

Domov se zvláštním režimem - Křešice. Přestavba 

bývalého objektu bowlingu v Křešicích na Domov 

se zvláštním režimem - realizace.

66 364 0

2,5 mil Kč na PD schváleno v rozpočtu na rok 2018. Zbývající 

finanční prostředky jsou na realizaci stavby. Po schválení PD je 

možné začít realizovat již v letošním roce. V roce 2017 byla 

opakovaně podána žádost o dotaci na MPSV, žádost nebyla 

podpořena. Akce je navržena k dofinancování ze zdrojů CSS, p.o.

d) ostatní požadavky



66 OSV

Výměna podlahové krytiny a kuchyňské linky v 

klubu seniorů "Klub dobré pohody" Litoměřická 

ulice, Děčín - Staré město.

200 200

Tento požadavek vznikl v rámci jednání koordinační skupiny 

"Senioři". 

67 OMH MŠ Školní - oprava terasy pavilonu MŠ 250 250
Terasa původní, již nefunkční hydroizolace, zatéká do prostorů v 

suterénu pavilonu (soc.zařízení dětí, učitelé).

68 OMH MŠ Školní - oprava sociálního zařízení - suterén 150

Oprava soc. zařízení v suterénu školky využívané při pobytu dětí na 

zahradě - nutná výměna rozvodů, oprava omítek po zatékání (bude 

se realizovat pouze v případě opravy terasy).

69 OMH MŠ Srní, Jalůvčí - výměna oken 500 Výměna původních dřevěných oken za plastové.

70 OMH
MŠ Kosmonautů - oprava venkovních teras a 

vstupů
250

Celková oprava teras MŠ - nefunkční hydroizolace, degradace 

betonu, zábradlí zkorodované, oprava vstupních schodišt.

71 OMH
ZŠ Na Pěšině - oprava a doplnění oplocení areálu 

ZŠ Na Pěšině
3 000

Původní - provizorně opraveno v r. 2017.

72 OMH MŠ Na Pěšině - oprava přístupové cesty 400
původní asfaltový chodník velmi nerovný, prasklinami zatéká, špatné 

odvodnění, velké louže, špatný přístup

73 OMH MŠ Na Pěšině - rekonstrukce osvětlení 150 150

Výměna osvětlovacích těles ve třídách - požadavek KHS z důvodu 

přistínění od zateplení a výměny oken. V rámci zateplení zprac. 

výpočet UO - nevyhovující.

74 OMH Opěrná zeď - k. ú. Horní Oldřichov p. č. 1614 (822) 1 000 1 000
Statické zajištění stávající opěrné zdi - havarijní stav.

75 OMH ŠD Sládkova - změna užívání ze ŠD na ZŠ 1 500
Požadavek ČŠI - nutné stavební úpravy podlah, VZT, umělého 

osvětlení.

76 OMH MŠ Klostermannova - oprava 2 balkonů 200 200
Zatéká do fasády - nová hydroizolace včetně dlažby, oprava, nátěr 

zabradlí.

77 OMH MŠ Krásný Studenec - rekonstrukce kuchyně 150 výměna obkladů, dlažby, rozvodů - původní

78 OMH Děčínská sportovní - oprava plotu okolo sportoviště 300
Je potřeba vybudovat plot znamenající kvalitní překážku.

79 OMH
DDM Děčín p.o.  středisko Divišova - oprava 

střechy a bednění
700 700

Střecha v havarijním stavu, při říjnové vychřici byla provedena 

nejnutnější oprava. PD - 3/2018.

80 OMH Lesní úřad, p.o. EVL Chmelník - obnova tůní 600 600 Obnova stávajících tůní. PD+ SP.

81 OMH Restaurace Pastýřská stěna - rekonstrukce fasády 1 400 1 400

Fasáda objektu vykazuje na několika místech lokální, ale poměrně 

plošné rozsáhlé poruchy vnějších povrchových vrstev a s nátěrem a 

lokální poruchy omítek, které odpadávají. V roce 2016/2017 byl 

objekt odvlhčen . V roce 2017 proběhla repase oken a balkonových 

dveří. PD - 05/2018.

82 OMH Obnova kulturních památek 1 300 1 300

Most přes Jílovský potok je v neutěšeném stavu, chybí dláždění, 

nosné pískovcové kvádry vypádavají. Vzhledem i k probíhající 

výstavbě v okolí se jeví jeho oprava jako neodkladná.

83 OMH SD Střelnice - rekonstrukce kanalizace (PD) 700 700 Výměna dožité ležaté kanalizace společenského domu Střelnice



84 OMH Zámek Děčín - oprava střechy 15 000 4 209

Střecha v havarijním stavu, nutná výměna za pálenou střešní krytinu. 

Pokračování opravy, a to sektoru A, E+F. Doporučeno pokračovat na 

sektoru A v objemu 4.209 tis. Kč.

85 OMH Zimní stadion Děčín - výměna střešního pláště 29 000 Výměna dožité střešní krytiny - havarijný stav

86 OMH
Zimní stadion Děčín - multifunkční sportoviště - 

skatepark
36 000

Výstavba nového skateparku a sportoviště za zimním stadionem v 

Děčíně

87 OMH ZŠ Míru - řešení havárie 1 650 1 650
Výměna oken dokončení, oprava vnější kanalizace, výměna topné 

soustavy, výměna podlahových krytin, aj. 

88 OKD Oprava vozovky a dešťové kanalizace Březiny 1 200 1 200
Havarijní stav povrchů, kanalizace města. Připraveno k odevzdání na 

OR - výběrové řízení.

89 OKD Oprava opěrné zdi ul. Lužická 900 900
Havarijní stav krajnice. Vyřizuje se stavební povolení. Realizace 

2018.

90 OKD Oprava opěrné zdi ul. Březová u ZŠ 300 300
Havarijní stav, doplnění pískovcových kvádrů. Připraveno k odevzdán 

na OR - výběrové řízení. 

91 OKD Opěrná zeď ul. Raisova 3 500 3 500 Havarijní stav, koordinace. Projektová dokumentace se zpracovává.

92 OKD Odvodnění MK ul. Sukova 500 500
Navýšení uličních vpustí, plošná oprava MK - přespádování. 

Připraveno k odevzdání na OR - výběrové řízení.

93 OKD Bodové výspravy 2 000 400
Navýšení rozsahu oprav asfaltových vozovek ve městě. Rámcová 

smlouva.

94 OKD
Výstavba chodníku mezi ul. 2.polské armády x 

Oblouková
1 000 1 000

Vyšlapaná cesta, zvýšení bezpečnosti chodců.  Nově navržená 

dlažba dle podmínek architekta města. 

95 OKD Letmé výspravy 2 000 2 000
Navýšení rozsahu oprav asfaltových vozovek ve městě. Rámcová 

smlouva.

96 OKD Údržba MK tryskovou metodou 2 000 2 000
Navýšení rozsahu oprav asfaltových vozovek ve městě. Rámcová 

smlouva.

97 OKD Výspravy MK litým asfaltem 2 000 2 000
Navýšení rozsahu oprav asfaltových chodníků ve městě. Rámcová 

smlouva.

98 OKD Oprava chodníku U Plovárny 1 100 1 100
Poškozené povrchy. Nově navržená dlažba dle podmínek architekta 

města. Připraveno k odevzdání na OR - výběrové řízení.

99 OKD VO chodníku U Plovárny 300 PD, vyřizování příslušného rozhodnutí o umístění stavby.

2. strojní 7 241 2 851

100 MP 
pořízení záznamového zařízení ReDat pro potřeby 

operační služby MP
300 300

Výměna stávajícího záznamového zařízení, které je v nepřetržitém 

provozu od roku 2008. Zařízení je velmi poruchové, MP často řeší 

výpadky a nefunkčnost systému.  Zařízení ReDat zaznamenává 

veškerou komunikaci operační služby s občany (prostřednitvím 

tísňové linky, a dalších telefonních zařízení) a rovněž komunikaci s 

hlídkami v terénu (vysílačky).

101 OPO Obnova vozového parku - dvě vozidla - MP a útulek 850

Nákup dvou nových dodávkových vozidla pro městský útulek a 

městskou policii. Stáří vozidel - útulek 15 let, MP - 11 let                                                                                                          

cenové nabídky, VŘ duben 2018



102 OPO Metropolitní síť 300

Projektová prováděcí dokumentace, rozšíření metropolitní sítě směr 

Bynov, zafouknutí trasy Komenského nám. - 28.října                                                         

územní rozhodnutí

103 OPO Výpočetní technika HW 540
Nová výpočetní technika pro ZM, 27 ks notebooků včetně SW                                                         

nabídka pro výběrové řízení

104 OPO Výpočetní technika HW - záložní zdroj pro MP 400 400
Napojení pultu centrální ochrany, ohlašovny a kanceláře ředitele MP 

na záložní zdroj el. energie                                                                                                                

nabídka pro výběrové řízení

105 OPO Výpočetní technika HW - zabezpečení budov MM 500

Nutno sektorově zabezpečit vnitřní prostory jednotlivých budov MM (z 

důvodu GDPR a vlastního sektorového přístupu do budov)                                                                                                                                                        

nabídka k výběrovému řízení

106 OPO Výpočetní technika HW - platební terminál 400 400

Automatizace příjmu plateb za služby MM (náhrada jednoho 

fyzického pokladního místa - úspora), možnost placení poplatků a 

služeb občanů i mimo otevírací hodiny MM                                                                                                             

nabídka k výběrovému řízení

107 OPO Zateplení a oprava padající řimsy budovy MP 1 000 1 000

Jedná se o plánovanou opravu padající římsy okolo vchodu MP, 

zateplení budovy a její vysušení, je to nejstudenější budova                                              

projekt opravy a zateplení pro VŘ

108 OSK MŠ Riegrova - elektrická pánev 95 95

Z hygienického hlediska i z hlediska bezpečnosti práce zaměstnanců 

je stávající stav elektrické pánve nevyhovující a závady jsou 

neodstranitelné (pokročilá koroze nosných prvků, zkorodované 

litinové vany, ze kterých se uvokňují nečistoty do připravovaných 

pokrmů, vadná elektroinstalace. Pánev je nezbytně nutným zařízením 

školní jídelny (je zde připravováno cca 180 jídel denně). Je nutné 

zajistit chod jídelny. 

109 OSK MŠ Liliova - multifunkční robot 150 150

Rok pořízení 2000. Přístroj je využíván denně na přípravu 

pomazánek, těst, knedlíků, kaší, mletí masa, šlehání, krouhání 

zeleniny atd.  Tuto zátěž bohužel velmi často nezvládá a kuchařky 

jsou nuceny velké množství surovin pracně ručně zpracovávat.  

Přídavná zařízení byla již několikrát opravována. Ovládací panel 

často nefunguje správně. A povrchová úprava je též v nevyhovujícím 

stavu. Nutno zajistit řádný chod kuchyně.

110 OSK MŠ Liliova - výklopná pečící pánev 200 200

Vzhledem ke stáří (rok pořízení – 2006) a stavu (každodenní vaření, 

smažení, dušení), je nepřilnavý povrch ve značně poškozeném stavu.  

Vše se přichytává, připaluje, a to je pro přípravu jídel nevhodné. V 

prostorách kuchyně nejsou bohužel podmínky k pořízení jiné 

technologie, např. konvektomatu, z tohoto důvodu je PO závislá na 

bezproblémovém fungování této pánve. Připrava stravy pro 160 dětí 

a 22 dospělých. O finanční prostředky na její pořízení bylo již  žádáno 

i v návrhu rozpočtu na rok 2018. Nutno zajistit řádný chod kuchyně.



111 OSK ZŠ Školní - sklopná pánev elektrická automatická 196 196

Teflon se ze dna pánve odpařuje a odlupuje. Pánev je celkově ve 

špatném technickém stavu, zejména elektroinstalace. Rok výroby 

uvedený na štítku je 1986. Opravdu je nutné pořízení nové vánve. 

Bylo žádáno do rozpočtu na rok 2018. Bez tohoto zařízení by byl 

problém zajistit chod kuchyně.

112 OSK ŠJ Jungmannova - nerezová pánev 110 110

Stávající  litinová pánev z roku 1995 je zastaralá a je nutná výměna 

za novou. Toto 23 let staré zařízení je náročné na údržbu a servisní 

služby. Každé tři měsíce je nutné provést promazání ručního 

ovládání a celkové čištění mechanických částí od oleje. Navíc časté 

menší opravy jsou nerentabilní a již se nevyrábí náhradní díly. V 

případě větší závady je toto zařízení dle servisního technika již 

opravit nelze. 

3. ostatní 1 600 1 400

113 OPO Cestovní ruch - oslavy založení 100. výrocí ČR 200 0
Posílení rozpočtu cestovního ruchu k plánovaným akcím na 

financování oslav k vzniku republiky

114 OSK
ZŠ Míru p. o. navýšení příspěvku na financování 

platů učitelů z důvodu stabilizace zaměstnanců.
400 400

Na základě jednání o Koordinovaném přístupu ke škole ohrožené 

vyšším  výskytem žáků se ztíženými životními podmínkami ZŠ Míru a 

na základě požadavku vedení města, žádáme o navýšení příspěvku 

ZŠ Míru o 400 tis. Kč. Finanční prostředky budou použity na zlepšení 

mzdových nákladů učitelů a tím jejich stabilizaci v p. o. Částka je 

včetně odvodů za zaměstnavatele a zaměstnance a je vypočítána ve 

výši 3000 Kč na zaměstnance/ měsíc v období od září do prosince 

2018.

115 OSK Městské divadlo - navýšení příspěvku na provoz 1 000 1 000

U městského divadla Děčín je navrhováno navýšení příspěvku na 

provoz z důvodu dlouhodobě setrvalého stavu snižování podpory od 

sponzorů, nárůstu cen představení a nákladů na dopravu a již téměř 

vyčerpaných fondů organizace. 

Vysvětlivky:

SR schválený rozpočet

NR upravený rozpočet



Návrh na změnu rozpočtu roku 2018

Č. RO Odbor § Název Rozpočet Návrh RO Rozpočet

(položka) po úpravě

15/2018 Finanční vypořádání včetně doplatku do sociálního fondu

OE 8115 Financování - zdroje na účtech města k 31. 12. 2017 60 000 173 703 233 703

OE 6402
Finanční vypořádání se SR za rok 2017 - vratky (volby prezidenta, volby do 

Parlamentu ČR a dotace na sociálně právní ochranu dětí) 0 697 697

TAJ-PAP 6171 Doplatek do sociálního fondu Příloha č. 4 5 617 1 035 6 652

16/2018
Zapojení nevyužitých účelových finančních prostředků z roku 2017 určených k 

využití v roce 2018

OSV 4339 0 6 552 6 552

OPO 6171 Činnost místní správy - provoz (projekty) Příloha č. 6a 1 425 60 1 485

z toho ITI - Asistent prevence kriminality 305 60 365

TAJ-PAP 6171 Činnost místní správy - platy (projekty) Příloha č. 6b 1 879 22 1 901

z toho ITI - Asistent prevence kriminality 170 22 192

TAJ-PAP 6171 Činnost místní správy - odvody SP a ZP (projekty) Příloha č. 6b 582 20 602

z toho ITI - Asistent prevence kriminality 60 20 80

MP 6409 Prevence kriminality - ITI - Asistent prevence kriminality - platy Příloha č. 6c 1 775 1 008 2 783

MP 6409 Prevence kriminality - ITI - Asistent prevence kriminality - odvody SP a ZP Příloha č. 6c 605 582 1 187

MP 6409 Prevence kriminality - ITI - Asistent prevence kriminality - provoz Příloha č. 6c 285 183 468

TAJ-PAP 6171 Činnost místní správy - platy (projekty) Příloha č. 7a 1 901 77 1 978

z toho ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb 145 77 222

TAJ-PAP 6171 Činnost místní správy - odvody SP a ZP (projekty) Příloha č. 7a 602 28 630

z toho ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb 50 28 78

SMS 3639 ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - platy Příloha č. 7b 4 000 2 013 6 013

SMS 3639 ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - odvody SP a ZP Příloha č. 7b 1 360 698 2 058

SMS 3639 ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - provoz Příloha č. 7b 920 890 1 810

TAJ-PAP 6171 Činnost místní správy - platy (projekty) Příloha č. 8 1 978 380 2 358

z toho Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků 325 380 705

TAJ-PAP 6171 Činnost místní správy - odvody SP a ZP (projekty) Příloha č. 8 630 99 729

z toho Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků 167 99 266

OŽP 3719 Zapojení poplatků za znečišťování ŽP Příloha č. 9 0 162 162

OŽP 1014
Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární 

péče

Příloha č. 10 1 100 549 1 649

Příloha č. 3

Výkon pěstounské péče (příspěvek)                                                                           Příloha č. 5a 5b
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Č. RO Odbor § Název Rozpočet Návrh RO Rozpočet

(položka) po úpravě

OSV 4345 OSV - zapojení darů na sociální účely Příloha č. 11 0 3 739 3 739

OKD 2212 Opravy a údržba MK, mostků, propustků Příloha č. 12 30 000 173 30 173

17/2018 Pokrytí požadavků na financování ze zdrojů hospodaření r. 2017

a) převod schválených akcí z r. 2017 (uzavřené smlouvy o dílo)

OR 6171 Výměna oken budovy B1, 28. října 1155/2, Děčín 1 Příloha č. 13 0 553 553

OR 2212 Rekonstrukce mostu DC-004L ul. Oldřichovská, Děčín VIII - kap. část Příloha č. 13 561 3 464 4 025

OR 2212 Lesní cesta Chmelník - kap. část Příloha č. 13 0 4 553 4 553

OR 3741 ZOO Děčín, p. o. - zasíťování expozice opic - kap. část Příloha č. 13 0 2 147 2 147

OR 3314 Knihovna Děčín - přesun pobočky (Raisova ul.) do obj. Tržní 1932 - kap. část Příloha č. 13 1 660 150 1 810

OR 3639 Opěrná zeď na p.p.č. 629/1 k.ú. Prostřední Žleb - kap. část Příloha č. 13 0 3 592 3 592

OR 2212 Rekonstrukce MK Čertova Voda - PD - kap. část Příloha č. 13 4 500 331 4 831

OR 2212 Rekonstrukce komunikace Zelená x Pod Chlumem - kap.část Příloha č. 13 0 1 187 1 187

OR 2212 PD Galerie Na Výšinách - kap. část Příloha č. 13 0 1 000 1 000

OR 2212 Přechod Kamenická x Dvořákova - kap. část Příloha č. 13 0 752 752

OR 2212 Chodník Dvořákova - kap. část Příloha č. 13 0 605 605

OR 2221 Autobusové zastávky Děčín "Lesná" a "Folknářská" - kap. část Příloha č. 13 0 293 293

OR 2333
PD - protipovodňové opatření koryta bezejmenného vodního toku Děčín Boletice u 

výchovného ústavu - kap. část

Příloha č. 13
0 1 156 1 156

OR 3412 Vrt DC 1 - zjednání nápravy havarijního stavu Příloha č. 13 0 4 750 4 750

OR 3113 ZŠ Jalůvčí - stavební úpravy hygienického zařízení - kap. část Příloha č. 13 0 279 279

OR 3322 Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor D3 Příloha č. 13 1 210 2 117 3 327

OR 6171 Vybudování WC v budově B1 - kap. část Příloha č. 13 300 777 1 077

OR 3612 Rekonstrukce obj. Fügnerova 411/26, Děčín I na sociální bydlení - kap. část Příloha č. 13 0 315 315

OR 2212 Lávka přes východní nádraží - kap. část Příloha č. 13 9 635 439 10 074

OR 3639 Odvlhčení obj. restaurace Pastýřská stěna Příloha č. 13 0 47 47

OR 2212 Opravy a údržba MK, mostků, propustků Příloha č. 13 1 000 6 500 7 500

OR 3635 Ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.) Příloha č. 13 3 008 4 192 7 200

OMH 2341 PD - Obnova kaskády vodních nádrží Chmelník - kap. část Příloha č. 14 0 187 187

OMH 3113 ZŠ Bezručova, ZŠ Kamenická, MŠ Liliová - PD bezbariérové ZŠ - kap. část Příloha č. 14 0 289 289

OMH 3113 ZŠ Kosmonautů - úprava akustických podmínek a osvětlení - kap. část Příloha č. 14 0 188 188

OMH 3412 PD - výměna střešního pláště zimního stadionu Příloha č. 14 0 244 244

OMH 3639 Projektové dokumentace, rozpočty, studie aj. Příloha č. 14 1 500 843 2 343

OKD 2221 Inteligentní zastávkové panely - kap. část Příloha č. 15 0 772 772

OKD 2212 Opravy a údržba MK, mostků, propustků Příloha č. 15 30 173 896 31 069
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Č. RO Odbor § Název Rozpočet Návrh RO Rozpočet

(položka) po úpravě

OPO 6171 Metropolitní síť - kap. část Příloha č. 16 700 1 034 1 734

OSV 4359 Příspěvek neziskovým organizacím, dotace na podporu rodiny  (č. RM 17 19 38 01) Příloha č. 17 4 000 10 4 010

b) dofinancování nařízení vlády č. 340/2017 Sb. (navýšení mzdových prostředků 

PO)

OŠK 3311 Městské divadlo Děčín, p. o. - navýšení příspěvku na provoz Příloha č. 18 11 000 596 11 596

OŠK 3412 Děčínská sportovní, p. o. - navýšení příspěvku na provoz Příloha č. 18 16 874 1 745 18 619

c) priority doporučené v návrhu rozpočtu na r. 2018

OMH 3113 Zateplení ZŠ Na Pěšině č. p. 330, Děčín-Bynov - I. etapa - kap. část Příloha č. 20 10 000 9 123 19 123

OMH 3113 ZŠ Školní zateplení a oprava střešního pláště - kap. část Příloha č. 20 0 3 000 3 000

OMH/OR 3741
ZOO Děčín, p. o. - zvířata chladných krajů - 1.část (rosomák, kamzík, severské sovy) - 

kap. část
Příloha č. 19 0 5 300 5 300

OMH 4374 Optimalizace kapacit Azylového domu/noclehárny - kap. část Příloha č. 20 0 2 000 2 000

OPO 6171 Kanceláře OSV . býv. knihovna - kap. část Příloha č. 21 0 6 000 6 000

OPO 6171 Obřadní síň - kap. část Příloha č. 21 0 4 000 4 000

OKD 2212 Opravy a údržba MK, mostků, propustků Příloha č. 22 31 069 2 000 33 069

OMH 3412 Nákup nové rolby pro zimní stadion - kap. část Příloha č. 20 0 3 500 3 500

OMH 3412 Nákup mechanizace na úpravu plochy pro hřiště Ústecká - kap. část Příloha č. 20 0 700 700

d) ostatní akce

OR 3635 Ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.) Příloha č. 23 7 200 4 221 11 421

OMH 3741 ZOO Děčín - projekt "Voda v zahradě" - kap. část Příloha č. 24 0 500 500

OMH 3111 MŠ Máchovo nám. - projekt "Učíme se venku" - kap. část Příloha č. 24 0 771 771

OMH 3111 MŠ Pohraniční - projekt "Duhová zahrada" - kap. část Příloha č. 24 0 633 633

OMH 6330 Převody vlastním fondům (převod do HČ na akci č. 66, příloha č. 2) Příloha č. 25 0 200 200

OMH 3639 Opravy majetku ve výpůjčce PO Příloha č. 26 26 386 2 700 29 086

OMH 3639 Opěrná zeď - k.ú. Horní Oldřichov p.č. 1614 (822) - kap. část Příloha č. 24 0 1 000 1 000

OMH 2341 Lesní úřad, p.o. EVL Chmelník - obnova tůní Příloha č. 27 0 600 600

OMH 3322 Obnova kulturních památek Příloha č. 27 1 000 1 300 2 300

OMH 3639 SD Střelnice - rekonstrukce kanalizace (PD) - kap. část Příloha č. 27 0 700 700

OMH 3321 Zámek Děčín - oprava střechy Příloha č. 27 0 4 209 4 209

OKD 2212 Opravy a údržba MK, mostků, propustků Příloha č. 22 33 069 14 900 47 969

OMH 3639 Opravy majetku ve výpůjčce PO Příloha č. 27 29 086 1 650 30 736

MP 5311 Pořízení záznamového zařízení ReDat pro potřeby operační služby MP - kap. část Příloha č. 28 0 300 300

OPO 6171 Výpočetní technika HW - kap. část Příloha č. 29 500 800 1 300

OPO 6171 Zateplení a oprava padající římsy budovy MP - kap. část Příloha č. 29 0 1 000 1 000

OŠK 3111 MŠ Riegrova - elektrická pánev - kap. část Příloha č. 30 0 95 95

OŠK 3111 MŠ Liliová - multifunkční robot - kap. část Příloha č. 30 0 150 150

OŠK 3111 MŠ Liliová - výklopná pečící pánev - kap. část Příloha č. 30 0 200 200
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Č. RO Odbor § Název Rozpočet Návrh RO Rozpočet

(položka) po úpravě

OŠK 3113 ZŠ Školní - sklopná pánev elektrická automatická - kap. část Příloha č. 30 0 196 196

OŠK 3141 ŠJ Jungmannova - nerezová pánev - kap. část Příloha č. 30 0 110 110

OŠK 3113 ZŠ Míru - navýšení příspěvku na provoz Příloha č. 30 6 930 400 7 330

OŠK 3311 Městské divadlo Děčín, p. o. - navýšení příspěvku na provoz Příloha č. 30 11 596 1 000 12 596

OE 6409 Rezerva - kap. část 3 452 35 475 38 927

18/2018

Přesun finančních prostředků z OSV na OMH na PD a realizaci rekonstrukce 

budovy DOZP Boletice nad Labem

Příloha č. 31

OSV 4345 Centrum sociálních služeb Děčín , p.o. - snížení příspěvku na provoz 28 280 -7 000 21 280

OMH 4345 Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice n. L. - PD + realizace - kap. část 1 000 7 000 8 000

Příjmy celkem 0

Výdaje celkem 173 703

Financování celkem 173 703
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Příloha č.: 4
č. RO15/2018

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2018

30 Tajemník

ORG ÚZ N Z KAP ORJ § POL +/– Částka
(v tis. Kč)

Název závazného ukazatele

9007                                     030 6171 5169 + 1 035 Nákup služeb

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti 
či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

Na základě předloženého finančního vypořádání Sociálního fondu statutárního města Děčín za 
rozpočtový rok 2017, žádáme o převod prostředků ve prospěch sociálního fondu statutárního města 
ve výši 1 035 000 Kč.

Přílohy: Ano   Ne

30 Tajemník

Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

30.01.2018 Blanka Řepová 31.01.2018 Mgr. Petr Kužel
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář:          

         



Příloha č.: 5a
č. RO16/2018

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2018

30 Tajemník

ORG ÚZ N Z KAP ORJ § POL +/– Částka
(v tis. Kč)

Název závazného ukazatele

6266 13010                            030 6171 5011 - 116 Platy

6266 13010                            030 6171 5021 - 7 OON

6266 13010                            030 6171 5031 - 22 odvody SZ

6266 13010                            030 6171 5032 - 8 odvody ZP

6266 13010                            030 6171 5167 - 5 vzdělávání

6266 13010                            030 6171 5169 - 2 ostatní služby

6266 13010                            030 6171 5173 - 3 cestovné

         13010                            038 4339 5499 + 165 ostatní neinvestiční transfery 
obyvatelstvu

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti 
či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

Žádáme o převedení nevyčerpané části finančních prostředků státního příspěvku UZ 13010 ve výši 
165 000 Kč za rok 2017, zpět na odbor sociálních věcí a zdravotnictví.

Přílohy: Ano   Ne

30 Tajemník

Vyjádření: Souhlasím

Komentář:
prosím zaslat OSV Bohumila 
Havelková Komentář:

         

30.01.2018 Blanka Řepová 31.01.2018 Mgr. Petr Kužel
správce rozpočtu příkazce operace

38 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Vyjádření: Souhlasím Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

31.01.2018 Bohumila Havelková 31.01.2018 Ing. Renáta Grešíková
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář:          

         



Příloha č.: 5b
č. RO16/2018

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2018

38 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

ORG ÚZ N Z KAP ORJ § POL +/– Částka
(v tis. Kč)

Název závazného ukazatele

         13010                            038 4339 5499 + 6 387 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a 
manželství

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti 
či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

Žádáme o převod finančních prostředků z roku 2017 a zapojení do hospodaření roku 2018 v 
celkové výši 6 387 tis. Kč. Jedná se o státní příspěvek na výkon pěstounské péče. Tyto finanční 
prostředky nebyly v roce 2017 vyčerpány, jsou účelově určeny ke krytí nákladů vymezených § 47 
zákona o sociálně právní ochraně dětí (náklady spojené s výkonem pěstounské péče).

Přílohy: Ano   Ne

38 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

17.01.2018 Bohumila Havelková 17.01.2018 Mgr. Eva Štolbová
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář:          

         



Příloha č.: 6a
č. RO16/2018

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2018

31 Odbor provozní a organizační

ORG ÚZ N Z KAP ORJ § POL +/– Částka
(v tis. Kč)

Název závazného ukazatele

6301 13013 104 5          031 6171 5139 + 60 čin.místní správy-projekt-Asistenti 
prevence kriminality 

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti 
či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

Na projekt - Asistenti prevence kriminality žádám o převední částky 60 tis. na financování 
rozpracovaných akcí přecházejících z roku 2017. Projekt je řízen odborem rozvoje a jeho plnění 
přechází z roku 2017 do 2018.

Přílohy: Ano   Ne

31 Odbor provozní a organizační

Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

19.02.2018 Miroslava Knollová 20.02.2018 Ing. Petr Hodboď
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář:          

         



Příloha č.: 6b
č. RO16/2018

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2018

30 Tajemník

ORG ÚZ N Z KAP ORJ § POL +/– Částka
(v tis. Kč)

Název závazného ukazatele

6301 13013 104 1          030 6171 5011 + 22 Platy

6301 13013 104 1          030 6171 5031 + 15 odvody SP

6301 13013 104 1          030 6171 5032 + 5 odvody ZP

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti 
či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

Žádáme o převedení nevyčerpaných dotačních prostředků z roku 2017 na projekt „Asistent 
prevence kriminality“.

Přílohy: Ano   Ne

30 Tajemník

Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

30.01.2018 Blanka Řepová 01.02.2018 Mgr. Petr Kužel
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář:          

         



Příloha č.: 6c
č. RO16/2018

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2018

Městská policie

ORG ÚZ N Z KAP ORJ § POL +/– Částka
(v tis. Kč)

Název závazného ukazatele

6300 13013 104 5          029 6409 5011 + 1 008 Platy zaměstnanců

6300 13013 104 5          029 6409 5031 + 428 Odvody na SP

6300 13013 104 5          029 6409 5032 + 154 Odvody na ZP

6300 13013 104 5          029 6409 5137 + 35 Drobný HDM

6300 13013 104 5          029 6409 5139 + 15 Nákup materiálu

6300 13013 104 5          029 6409 5164 + 30 Nájemné

6300 13013 104 5          029 6409 5167 + 30 Služby školení 

6301 13013 104 1          029 6409 5137 + 22 Drobný HDM

6301 13013 104 1          029 6409 5139 + 20 Nákup materiálu

6301 13013 104 1          029 6409 5169 + 11 Nákup služeb

6301 13013 104 1          029 6409 5175 + 20 Pohoštění

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti 
či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

V souvislosti s finančním vypořádáním roku 2017, žádáme o převedení nevyčerpané dotace na 
projekt „Asistent prevence kriminality v Děčíně“ ve výši 1773 tis. Kč. Jedná se o projekt, který se 
bude čerpat postupně (od poloviny roku 2017 do konce roku 2020). 

Přílohy: Ano   Ne

Městská policie

Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

12.01.2018 Kamila Salabová 12.01.2018 Mgr. Tomáš Pavlík
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář:          

         



Příloha č.: 7a
č. RO16/2018

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2018

30 Tajemník

ORG ÚZ N Z KAP ORJ § POL +/– Částka
(v tis. Kč)

Název závazného ukazatele

8302                                     030 6171 5011 + 77 Platy

8302                                     030 6171 5031 + 20 odvody SP

8302                                     030 6171 5032 + 8 odvody ZP

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti 
či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

Žádáme o převod nevyčerpaných prostředků z roku 2017 na projekt „Prostupné zaměstnávání 
SMS“

Přílohy: Ano   Ne

30 Tajemník

Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

30.01.2018 Blanka Řepová 22.02.2018 Ing. Jaromír Zajíček MPA
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář:          

         



Příloha č.: 7b
č. RO16/2018

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2018

50 Středisko městských služeb Děčín

ORG ÚZ N Z KAP ORJ § POL +/– Částka
(v tis. Kč)

Název závazného ukazatele

         13013                            029 3639 xxxx + 3 601 převod z roku 2017 v rámci projektu

8301 13013 104 5          029 3639 5011 + 1 975 platy

8302 13013 104 1          029 3639 5011 + 38 platy

8301 13013 104 5          029 3639 5031 + 494 sociální pojištění 

8302 13013 104 1          029 3639 5032 + 12 sociální pojištění 

8301 13013 104 5          029 3639 5032 + 188 zdravotní pojištění 

8302 13013 104 1          029 3639 5032 + 4 zdravotní pojištění 

8302 13013 104 5          029 3639 5137 + 230 DHDM

8302 13013 104 5          029 3639 5139 + 178 nákup materiálu

8302 13013 104 5          029 3639 5134 + 100 OOPP

8302 13013 104 1          029 3639 5162 + 10 služby telekomunikací a radiokomunik. 

8302 13013 104 1          029 3639 5167 + 78 školení, vzdělávání 

8301 13013 104 5          029 3639 5169 + 200 nákup ostatních služeb

8302 13013 104 1          029 3639 5169 + 90 nákup ostatních služeb

8302 13013 104 1          029 3639 5175 + 4 pohoštění 

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti 
či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

Z důvodu nevyčerpané dotace z roku 2017 u projektu EU - „Prostupné zaměstnávání v SMS“, 
žádáme o převod fin. prostředků do roku 2018 dle výše uvedených položek. 

Přílohy: Ano   Ne

50 Středisko městských služeb Děčín

Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

21.02.2018 Jitka Fliegelová 22.02.2018 Jaroslav Horák
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář:          

         



Příloha č.: 8
č. RO16/2018

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2018

30 Tajemník

ORG ÚZ N Z KAP ORJ § POL +/– Částka
(v tis. Kč)

Název závazného ukazatele

8303 13013 104 5          30 6171 5011 + 100 Platy

8303 13013 104 5          30 6171 5021 + 250 OON

8303 13013 104 5          30 6171 5031 + 50 odvody SP

8303 13013 104 5          30 6171 5032 + 29 odvody ZP

8304 13013 104 1          30 6171 5011 + 30 Platy

8304 13013 104 1          30 6171 5031 + 15 odvody SP

8304 13013 104 1          30 6171 5032 + 5 odvody ZP

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti 
či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

Žádáme o převedení nevyčerpaných dotačních prostředků z roku 2017 na projekt „Zlepšení kvality 
bydlení prostřednictvím domovníků“ 

Přílohy: Ano   Ne

30 Tajemník

Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

30.01.2018 Blanka Řepová 31.01.2018 Mgr. Petr Kužel
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář:          

         



Příloha č.: 9
č. RO16/2018

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2018

34 Odbor životního prostředí

ORG ÚZ N Z KAP ORJ § POL +/– Částka
(v tis. Kč)

Název závazného ukazatele

                                    34          3719 5169 + 162 Zapojení poplatků za znečišťování ŽP

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti 
či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

Žádáme o převedení výše uvedené částky z roku 2017 na rok 2018.

Přílohy: Ano   Ne

34 Odbor životního prostředí

Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

20.02.2018 Simona Kottková 27.02.2018 Jiří Hykš
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář:          

         



Příloha č.: 10
č. RO16/2018

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2018

34 Odbor životního prostředí

ORG ÚZ N Z KAP ORJ § POL +/– Částka
(v tis. Kč)

Název závazného ukazatele

2110                                     034 1014 5137 + 1 dary-DDHM (propagace)

2110                                     034 1014 5139 + 3 dary-materiál (krmení)

2110                                     034 1014 5169 + 66 dary- služby (veterinární péče)

2110                                     034 1014 5171 + 479 dary-útulek (oprava, údržba, kotce atd.)

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti 
či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

OŽP žádá o provedení rozpočtové změny - převedení finančních prostředků - zapojení účelově
věnovaných sponzorských darů - z příjmu 2017, v. s. 3410142321, a zůstatku nevyčerpaných darů
pro útulek z výdajů provozního rozpočtu roku 2017 ve výši celkem 549.211,92 Kč, slovy:
pětsetčtyřicetdevěttisícdvěstějedenáctkorunčeských/92hal., do výdajů.
Dary budou využity dle účelu darování, a to prioritně na rekonstrukci chovných kotců pro psy 
postavených v roce 2000 - 2. etapa, dále pak na veterinární péči (kastrace koček, nadstandartní 
zákroky, apod,), speciální krmení (diety), či na péči o konkrétní zvířata.

viz Finanční vypořádání roku 2017 ze dne 26.01.2018

přijetí darů:
dne 23.05.2017 usn. RM 17 10 35 02
dne 22.08.2017 usn. RM 17 14 35 01
dne 10.10.2017 usn. RM 17 17 34 01
dne 24.10.2017 usn. RM 17 18 35 02
dne 23.01.2018 usn. RM 18 02 35 03

Přílohy: Ano   Ne

34 Odbor životního prostředí

Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

21.02.2018 Naďežda Moučková 21.02.2018 Jiří Hykš
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář:          

         



Příloha č.: 11
č. RO16/2018

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2018

38 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

ORG ÚZ N Z KAP ORJ § POL +/– Částka
(v tis. Kč)

Název závazného ukazatele

                                             038 4345 5171 + 3 739 OSV - zapojení darů pro sociální účely

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti 
či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

Žádáme o převod finančních prostředků v celkové výši 3 739 tis. Kč do hospodaření r. 2018. Částka 
ve výši 3 124 tis. Kč jsou nevyužité finanční příspěvky, které byly účelově určeny a rozpočtově 
ošetřeny v hospodaření r. 2017. Zbývající částka ve výši 615 tis. Kč jsou přijaté finanční příspěvky 
do příjmů města v roce 2017, určené na sociální účely. Částku ve výši 3 739 tis. Kč žádáme zapojit 
do hospodaření roku 2018 na par. 4345, pol. 5171, orj. 038 pro řešení sociálních záležitostí v 
průběhu roku 2018. Je naplánováno tyto finanční prostředky čerpat na řešení havarijního stavu 
DOZP Boletice.

Přílohy: Ano   Ne

38 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

17.01.2018 Bohumila Havelková 17.01.2018 Mgr. Eva Štolbová
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář:          

         



Příloha č.: 12
č. RO16/2018

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2018

42 Odbor komunikací a dopravy

ORG ÚZ N Z KAP ORJ § POL +/– Částka
(v tis. Kč)

Název závazného ukazatele

                                             042 2212 5171 + 173 opravy a údržba MK, mostků, propustků 

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti 
či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

V roce 2017 obdrželo statutární město prostřednictvím OKD finanční dary v celkové výši 172 500,00 
Kč na spolufinancování oprav komunikací. Tyto finanční prostředky však nebyly zapojeny do 
rozpočtu roku 2017, protože realizace oprav předmětných komunikací byla odložena do roku 2018. 
OKD tímto žádá o zapojení těchto finančních prostředků do rozpočtu roku 2018 na § 2212 – opravy 
a údržba MK, mostků, propustků.
Jedná se o:
finanční příspěvek od spol. ZEMPRA, s. r. o. na spoluúčast při opravě místní komunikace (chodníku) 
ul. Dělnická ve výši 72.500,00 Kč – schváleno usnesením č RM 17 01 42 03 z 10.01.2017 a
finanční příspěvek od spol. ARANEA NETWORK, a. s. na spoluúčast při opravě místní komunikace 
Souběžná ul. ve výši 100.000,00 Kč - schváleno usnesením č. RM 17 10 42 01 z 23.05.2017.

Přílohy: Ano   Ne

42 Odbor komunikací a dopravy

Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

21.02.2018 Božena Rejmanová 21.02.2018 Ing. Přemysl Mička
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář:          

         



Příloha č.: 13
č. RO17/2018

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2018

36 Odbor rozvoje

ORG ÚZ N Z KAP ORJ § POL +/– Částka
(v tis. Kč)

Název závazného ukazatele

5242                                     036 6171 5171 + 553 Výměna oken budovy B1, 28.října 
1155/2, Děčín 1 

8075                                     036 2212 6121 + 3 464 Rekonstrukce mostu DC-004L ul. 
Oldřichovská, Děčín VIII 

8094                                     036 2212 6121 + 4 553 Lesní cesta Chmelník 

8143                                     036 3741 6121 + 2 147 ZOO - zasíťování expozice opic 

8144                                     036 3314 6121 + 150 Knihovna Děčín - přesun pobočky 
(Raisova ul.) do obj. Tržní 1932 

8151                                     036 3639 6121 + 3 592 Opěrná zeď na p.p.č. 629/1 k.ú. 
Prostřední Žleb 

8157                                     036 2212 6121 + 331 Rekonstrukce MK Čertova Voda (lesní 
cesta) 

8158                                     036 2212 6121 + 1 187 Rekonstrukce komunikace Zelená x Pod 
Chlumem 

8159                                     036 2212 6121 + 1 000 PD galerie Na Výšinách 

8162                                     036 2212 6121 + 752 Přechod Kamenická x Dvořákova 

8163                                     036 2212 6121 + 605 Chodník Dvořákova 

8172                                     036 2221 6121 + 293 autobusové zastávky Děčín „Lesná“ a 
„Folknářská“

8174                                     036 2333 6121 + 1 156
PD - protipovodňové opatření koryta 
bezejmennného vodního toku Děčín 
Boletice u výchovného ústavu 

8181                                     036 3412 5171 + 4 750
Vrt DC 1 - zjednání nápravy havarijního 
stavu 

8185                                     036 3113 6121 + 279
ZŠ Jalůvčí stavební úpravy 
hygienického zařízení 

8193                                     036 3322 5171 + 2 117 Zámek Děčín - oprava střešního pláště, 
sektor D3 

8195                                     036 6171 6121 + 777 Vybudování WC v budově B1 

8197                                     036 3612 6121 + 315 Rekonstrukce objektu Fügnerova 
411/26, Děčín I na sociální bydlení 

8297                                     036 2212 6121 + 439 Lávka přes východní nádraží

8519                                     036 3639 5171 + 47 Odvlhčení obj. restaurace Pastýřská 
stěna 

                                             036 2212 5171 + 6 500 Oprava MK, mostků a propustků 

3170                                     036 3635 5169 + 4 192
územní plánování pořízení a změny ÚP 
a ÚAP ostatní (SEA, studie, posudky, 
PD aj.) 

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti 
či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

Ve všech případech se jedná o akce na jejichž realizaci jsou uzavřeny smlouvy o dílo vč. dodatků, 
popřípadě objednávky. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek byly některé akce 
pozastaveny a jejich dokončení a finacování bude probíhat v roce 2018. Jedná se rovněž o akce, na 
které byly uzavřeny smlouvy o dílo koncem roku 2017 a jejichž zahájení bude v roce 2018. 
Podrobné zdůvodnění financování jednotlivých položek je uvedeno v příloze. Celkově požadujeme v 
rámci finančního vypořádání 39 199 tis.Kč.

Přílohy: Ano   Ne

komentáře.ods



36 Odbor rozvoje

Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

05.02.2018 Irena Kožárová 21.02.2018 Mgr. Petr Kužel
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář:          

         















Příloha č.: 15
č. RO17/2018

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2018

42 Odbor komunikací a dopravy

ORG ÚZ N Z KAP ORJ § POL +/– Částka
(v tis. Kč)

Název závazného ukazatele

3572                                     042 2212 5169 + 896 opravy a údržba MK, mostků, propustků 

3510                                     042 2221 6122 + 772 inteligentní zastávkové panely

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti 
či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

Odbor komunikací a dopravy žádá v rámci finančního vypořádání výsledků hospodaření statutárního 
města Děčín za rok 2017 o převod nevyužitých finančních prostředků z r. 2017 v celkové výši 1.668 
tis. Kč do rozpočtu roku 2018, a to 896 tis. Kč do provozní části rozpočtu na § 2212-opravy a údržba 
MK, mostků, propustků a 772 tis. Kč do kapitálové části rozpočtu - strojní investice na § 
2221-inteligentní zastávkové panely. Jedná se o financování smluv na zpracování projektových 
dokumentací, uzavřených po ukončeném výběrovém řízení v závěru roku 2017, kde sjednané lhůty 
pro předání PD směřují do r. 2018. Mimo PD se dále jedná o financování inteligentních 
zastávkových panelů, jejichž pořízení bylo v r. 2017 schváleno usnesením RM č. 17 15 42 02 dne 
05.09.2017 a kryto rozpočtem, nicméně smlouva nebyla do konce roku 2017 podepsána z důvodu 
prodlení dodavatele při schvalovacím procesu. Rozpis akcí s vyčíslením ceny a dalšími údaji tvoří 
přílohu tohoto návrhu.

Přílohy: Ano   Ne

jmenovité akce OKD-tabulka.xls

42 Odbor komunikací a dopravy

Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

21.02.2018 Božena Rejmanová 22.02.2018 Ing. Přemysl Mička
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář:          

         





Příloha č.: 16
č. RO17/2018

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2018

31 Odbor provozní a organizační

ORG ÚZ N Z KAP ORJ § POL +/– Částka
(v tis. Kč)

Název závazného ukazatele

5278                                     031 6171 6125 + 1 034 Metropolitní síť

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti 
či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

Přesun nevyčerpaných finančních prostředků na akci, která byla zahájena v roce 2017 a její 
ukončení se předpokládá 04-05/2018. Jedná se o položení HDPE trubek v rámci projektu a 
rozšíření metropolitní sítě.

Přílohy: Ano   Ne

31 Odbor provozní a organizační

Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

21.02.2018 Miroslava Knollová 22.02.2018 Ing. Petr Hodboď
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář:          

         



Příloha č.: 17
č. RO17/2018

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2018

38 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

ORG ÚZ N Z KAP ORJ § POL +/– Částka
(v tis. Kč)

Název závazného ukazatele

6245                                     038 4359 5222 + 10 příspěvek neziskovým organizacím, 
dotace na podporu rodiny

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti 
či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

Žádáme o převod finančních prostředků z roku 2017 a zapojení do hospodaření roku 2018 ve výši 
10 tis. Kč, které jsou určeny na poskytnutí finančního daru pro Babybox pro odložené děti – 
STATIM, z.s. Dar byl schválen a darovací smlouva zaslána na konci roku 2017, na odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví nebyla smlouva po podpisu protistranou do konce roku zaslána zpět. 

Přílohy: Ano   Ne

38 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

17.01.2018 Bohumila Havelková 17.01.2018 Mgr. Eva Štolbová
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář:          

         



Příloha č.: 18
č. RO17/2018

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2018

39 Odbor školství a kultury

ORG ÚZ N Z KAP ORJ § POL +/– Částka
(v tis. Kč)

Název závazného ukazatele

2530                                     039 3311 5331 + 596 Městské divadlo Děčín, p. o.

2590                                     039 3412 5331 + 1 745 Děčínská sportovní, p. o.

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti 
či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

Navýšení tarifních platů v souvislosti s nařízením vlády č. 340/2017 Sb. s účinností od 1. 11. 2017.

Přílohy: Ano   Ne

39 Odbor školství a kultury

Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

21.02.2018 Soňa Kapicová 21.02.2018 Bc. Lenka Holavová
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář:          

         



Příloha č.: 19
č. RO17/2018

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2018

37 Odbor místního hospodářství

ORG ÚZ N Z KAP ORJ § POL +/– Částka
(v tis. Kč)

Název závazného ukazatele

8312                                     036 3741 6121 + 5 300
ZOO Děčín - Zvířata chladných krajů - 
část 1 (rosomák, kamzík, severské 
sovy)

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti 
či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

Žádáme Vás o zajištění finančních prostředků na níže uvedenou akci. Jedná se o výstavbu nových 
expozic, demolici stavájících objektů v areálu ZOO. Výstavbu expozice je možné okamžitě zahájit - 
platné stavební povolení. PD k SP. Jedná se o částku 5 300 000,- Kč. Vzhledem k tomu, že k výše 
uvedené akci jsou připraveny potřebné projektové dokumentace a akci bude realizovat odbor 
rozvoje, žádáme Vás z důvodu plynulého zajištění akce o převod finančních prostředků na OR. 

Přílohy: Ano   Ne

37 Odbor místního hospodářství

Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

01.03.2018 Zuzana Poláková 01.03.2018 Ing. Martin Kříž
správce rozpočtu příkazce operace

36 Odbor rozvoje

Vyjádření: Souhlasím Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

02.03.2018 Irena Kožárová 02.03.2018 Mgr. Petr Kužel
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář:          

         



Příloha č.: 20
č. RO17/2018

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2018

37 Odbor místního hospodářství

ORG ÚZ N Z KAP ORJ § POL +/– Částka
(v tis. Kč)

Název závazného ukazatele

8532                                     037 3113 6121 + 9 123 Zateplení ZŠ Na Pěšině č.p. 330 DC - 
Bynov - 1. etapa

8311                                     037 3113 6121 + 3 000 ZŠ Školní - zateplení a oprava střešního 
pláště

8313                                     037 4374 6121 + 2 000 Optimalizace kapacit Azylového 
domu/noclehárny

3545                                     037 3412 6122 + 3 500 Nákup nové rolby pro zimní stadion

5108                                     037 3412 6122 + 700 Nákup mechanizace na úpravu plochy 
pro hřiště Ústecká

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti 
či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

Žádáme Vás o zajištění finančních prostředků na níže uvedené akce: 1) Zateplení ZŠ Na Pěšině 
č.p. 330, Děčín - Bynov - I. etapa. Jedná se o dofinancování (celkové RN 19. 123 tis. Kč, SR 10.000 
tis Kč.) ve výši 9 123 000,- Kč. 2) ZŠ Školní - zateplení a oprava střešního pláště z důvodu 
havarijního stavu - kompletní výměna střešního pláště včetně zateplení. PD v realizaci - T 
30.03.2018. Úprava ceny proti NR (původně 2.500 tis. Kč.) ve výši 3. 000 000,- Kč. 3) Optimalizace 
kapacit Azylového domu/noclehárny z důvodu nekvalitního zázemí pro službu noclehárny a chybějící 
kapacity azylového bydlení pro ženy, ve výši 2. 000 000,- Kč. 4) Nákup nové rolby pro zimní stadion 
jedná se o výměnu stávající dožilé rolby DEROL 99 ve výši 3. 500 000,- kč. 5) Nákup mechanizace 
na úpravu plochy pro hřiště Ústecká ve výši 700. 000,- Kč.

Přílohy: Ano   Ne

37 Odbor místního hospodářství

Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

01.03.2018 Zuzana Poláková 01.03.2018 Ing. Martin Kříž
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář:          

         



Příloha č.: 21
č. RO17/2018

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2018

31 Odbor provozní a organizační

ORG ÚZ N Z KAP ORJ § POL +/– Částka
(v tis. Kč)

Název závazného ukazatele

5628                                     031 6171 6121 + 6 000 Kanceláře OSV - býv.knihovna

5629                                     031 6171 6121 + 4 000 Obřadní síň

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti 
či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

Žádáme o přesun fin.prostředků ve výši 6 mil. Kč na realizaci nových kanceláří OSV v prostorách 
bývalé knihovny a 4 mil. Kč na výstavbu nové obřadní síně, dle schváleného záměru realizace v RM.

Přílohy: Ano   Ne

31 Odbor provozní a organizační

Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

02.03.2018 Alice Mitrušková 02.03.2018 Ing. Petr Hodboď
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář:          

         



Příloha č.: 22
č. RO17/2018

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2018

42 Odbor komunikací a dopravy

ORG ÚZ N Z KAP ORJ § POL +/– Částka
(v tis. Kč)

Název závazného ukazatele

3572                                     042 2212 5171 + 2 000 opravy a údržba MK, mostků, propustků

3572                                     042 2212 5171 + 8 500 opravy a údržba MK, mostků, propustků

3573                                     042 2212 5171 + 400 opravy a údržba MK, mostků, propustků

3574                                     042 2212 5171 + 2 000 opravy a údržba MK, mostků, propustků

3575                                     042 2212 5171 + 2 000 opravy a údržba MK, mostků, propustků

3576                                     042 2212 5171 + 2 000 opravy a údržba MK, mostků, propustků

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti 
či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

V rámci rozdělení zdrojů hospodaření roku 2017 žádáme po předchozím projednání s vedením 
města o navýšení rozpočtu 42-OKD, § 2212 – opravy a údržba MK, mostků, propustků na rok 2018 
o finanční prostředky v celkové výši 16 900 tis. Kč, z toho 2 000 tis. Kč na priority doporučené v NR 
2018, 8 500 tis. Kč na ostatní akce stavebního charakteru, tj. opravy a rekonstrukce komunikací, 
mostů a opěrných zdí a 6 400 tis. Kč na výspravy dle rámcových smluv (letmé výspravy a bodové 
výspravy, opravy tryskovou metodou a lité asfalty). Jmenovitý seznam akcí je uveden v příloze 
tohoto návrhu.

Přílohy: Ano   Ne

navýšení_nove akce_příloha.xls

42 Odbor komunikací a dopravy

Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

01.03.2018 Božena Rejmanová 01.03.2018 Ing. Přemysl Mička
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář:          

         





Příloha č.: 23
č. RO17/2018

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2018

36 Odbor rozvoje

ORG ÚZ N Z KAP ORJ § POL +/– Částka
(v tis. Kč)

Název závazného ukazatele

3170                                     36 3635 5169 + 4 221 Plán udržitelné městské mobility města 
Děčín 

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti 
či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

V roce 2017 byla vyhlášena veřejná zakázka na zajištění strategického dokumentu - Plánu 
udržitelné městské mobility města Děčín. Na tento plán byly schváleny finanční prostředky v 
provozním rozpočtu. Následně byla veřejná zakázka zrušena.Byly upraveny zadávací podmínky a 
veřejná zakázka byla vyhlášena podruhé. Pro informaci uvádíme, že na tento dokument je 
přislíbená dotace ve výši 3 491 tis.Kč. V roce 2018 by město mělo dle podmínek dotace obdržet 
částku ve výši 1 047 tis. Kč. Zbývající část dotace ve výši 2 444 tis. Kč by město obdrželo v roce 
2019. Na rok 2018 navrhujeme zajistit finanční prostředky v plné výši 4 221 tis. Kč, a to na 
předfinancování tohoto dokumentu.

Přílohy: Ano   Ne

36 Odbor rozvoje

Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

27.02.2018 Irena Kožárová 27.02.2018 Mgr. Petr Kužel
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář:          

         



Příloha č.: 24
č. RO17/2018

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2018

37 Odbor místního hospodářství

ORG ÚZ N Z KAP ORJ § POL +/– Částka
(v tis. Kč)

Název závazného ukazatele

8314                                     037 3741 6121 + 500 ZOO Děčín - projekt „Voda v zahradě“

8315                                     037 3111 6121 + 771 MŠ Děčín IV, Máchovo nám. , p.o. - 
projekt „Učíme se venku“

8316                                     037 3111 6121 + 633 MŠ Děčín I, Pohraniční 455/34, p. o. - 
projekt „Duhová zahrada“

8317                                     037 3639 6121 + 1 000 Opěrná zedˇ- k. ú. Horní Oldřichov p. č. 
1614 (822)

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti 
či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

Žádáme Vás o zajištění finančních prostředků na níže uvedené akce. 1) Záměrem projektu je 
úprava volného prostranství v areálu ZOO Děčín na vodní zahradu, v rámci Národního programu 
Životní prostředí, ve výši 500. 000,- Kč včetně DPH. 2) Záměrem projektu je úprava zahrady MŠ 
Děčín IV, Máchovo nám. , p. o. v rámci Národního programu Životního prostředí, ve výši 771. 000,- 
Kč včetně DPH. 3) Záměrem projektu je úprava zahrady MŠ Děčín I, Pohraniční 455/34, p. o. v 
rámci Národního programu Životní prostředí, ve výši 633. 000,- Kč včetně DPH. 4) Opěrná zedˇ- k. 
ú. Horní Oldřichov p. č. 1614 (822). Statistické zajištění stávající opěrné zdi - havarijní stav. Jedná 
se o částku ve výši 1.000 000 Kč. 

Přílohy: Ano   Ne

37 Odbor místního hospodářství

Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

01.03.2018 Zuzana Poláková 01.03.2018 Ing. Martin Kříž
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář:          

         



Příloha č.: 25
č. RO17/2018


STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2018



ORG ÚZ N Z KAP ORJ § POL +/– Částka
(v tis. Kč)

Název závazného ukazatele

6243                                     038 6330 5341 + 200 převody vlastním fondům

(v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti 
či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

Žádáme o finanční prostředky na výměnu podlahové krytiny a kuchyňské linky v klubu seniorů „Klub 
dobré pohody“, Litoměřická ulice, Děčín – Staré Město.

Přílohy: Ano   Ne



Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

01.03.2018 Martina Havelková 02.03.2018 Ing. Renáta Grešíková
správce rozpočtu příkazce operace



Vyjádření: Souhlasím Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

02.03.2018 Kateřina Soukupová 02.03.2018 Ing. Martin Kříž
správce rozpočtu příkazce operace



Vyjádření: Doporučeno

Komentář:          

         



Příloha č.: 26
č. RO17/2018

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2018

37 Odbor místního hospodářství

ORG ÚZ N Z KAP ORJ § POL +/– Částka
(v tis. Kč)

Název závazného ukazatele

5441                                     037 3639 5171 + 2 700 Opravy majetku ve výpůjčce PO

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti 
či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

Žádáme o převod finančních prostředků viz. příloha.

Přílohy: Ano   Ne

Rozpočtová změna ZŠ, MŠ, DDM.docx

37 Odbor místního hospodářství

Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

01.03.2018 Zuzana Poláková 01.03.2018 Ing. Martin Kříž
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář:          

         





Příloha č.: 27
č. RO17/2018

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2018

37 Odbor místního hospodářství

ORG ÚZ N Z KAP ORJ § POL +/– Částka
(v tis. Kč)

Název závazného ukazatele

                                             037 3322 5171 + 1 300 Obnova kulturních památek

8150                                     037 3321 5171 + 4 209 Zámek Děčín - oprava střechy

2260                                     037 3639 6121 + 700 SD Střelnice - rekonstrukce kanalizace 
(PD) 

5451                                     037 3639 5171 + 1 650 Opravy majetku ve výpůjčce PO

8318                                     037 2341 5171 + 600 EVL Chmelník - obnova tůní

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti 
či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

Žádáme Vás o zajištění finančních prostředků na níže uvedené akce. 1) Most přes Jílovský potok. 
Potok je v neutěšeném stavu, chybí dláždění, nosné pískovcové kvádry vypadávají. Vzhledem k 
probíhající výstavbě v okolí se jeví jeho oprava jako neodkladná. Jedná se částku ve výši 1. 300 
000,- Kč. 2) Zámek Děčín - oprava střechy. Střecha v havarijním stavu, nutná výměna za pálenou 
střešní krytinu. Pokračování opravy, a to sektoru A, E+F. Doporučeno pokračovat na sektoru A ve 
výši 4. 209 000,- Kč. 3) Výměna dožité ležaté kanalizace společenského domu Střelnice ve výši 
700. 000,- Kč. 4) ZŠ Děčín XXXII, Míru 152, Děčín, vhledem k havarijnímu stavu jsou nutné opravy 
ve výši 1 650 000,- Kč viz. příloha. 5) EVL Chmelník - obnova tůní ve výši 600 000,- Kč. 

Přílohy: Ano   Ne

Kopie - Boletice celková- prehled_stavebnich_akci.xlsx

37 Odbor místního hospodářství

Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

01.03.2018 Zuzana Poláková 01.03.2018 Ing. Martin Kříž
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář:          

         





Příloha č.: 28
č. RO17/2018

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2018

Městská policie

ORG ÚZ N Z KAP ORJ § POL +/– Částka
(v tis. Kč)

Název závazného ukazatele

5231                                     029 5311 6122 + 300 Nákup záznamového zařízení ReDat

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti 
či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

Výměna stávajícího záznamového zařízení, které je v nepřetržitém provozu od roku 2008. Zařízení 
je velmi poruchové, MP často řeší výpadky a nefunkčnost systému. Zařízení ReDat zaznamenává 
veškerou komunikaci operační služby s občany (prostřednitvím tísňové linky, a dalších telefonních 
zařízení) a rovněž komunikaci s hlídkami v terénu (vysílačky).

Přílohy: Ano   Ne

Městská policie

Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

02.03.2018 Kamila Salabová 02.03.2018 PhDr. Marcel Horák DiS., MBA
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář:          

         



Příloha č.: 29
č. RO17/2018

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2018

31 Odbor provozní a organizační

ORG ÚZ N Z KAP ORJ § POL +/– Částka
(v tis. Kč)

Název závazného ukazatele

5245                                     031 6171 6125 + 800 Výpočetní technika HW

5630                                     031 6171 6121 + 1 000 Zateplení budovy MP 

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti 
či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

Žádáme o přesun finančních prostředků ve výši 400 tis. Kč na napojení pultu centrální ochrany, 
ohlašovny a kanceláře ředitele MP na záložní zdroj.Jde o plánované technické zabezpečení pro 
případ výpadku el. energie.Na automatizaci příjmu plateb za služby MM - nový platební terminál, 
žádáme o převod částky 400 tis. Kč. Jedná se o rozšíření služeb poskytovaných občanům města. 
Dále požadujeme převést finanční prostředky ve výši 1 mil. na zateplení budovy MP, což je součástí 
postupné realizace energetických úspor na budovách MM.

Přílohy: Ano   Ne

31 Odbor provozní a organizační

Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

02.03.2018 Alice Mitrušková 02.03.2018 Ing. Petr Hodboď
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář:          

         



Příloha č.: 30
č. RO17/2018

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2018

39 Odbor školství a kultury

ORG ÚZ N Z KAP ORJ § POL +/– Částka
(v tis. Kč)

Název závazného ukazatele

2670                                     39 3111 6351 + 95 MŠ Riegrova - elektrická pánev

2675                                     39 3111 6351 + 150 MŠ Liliova - multifunkční robot

2675                                     39 3111 6351 + 200 MŠ Liliova - výklopná pečící pánev

2560                                     39 3113 6351 + 196 ZŠ Školní - sklopná pánev elektrická 
automatická

2550                                     39 3141 6351 + 110 ŠJ Jungmannova - nerezová pánev

2655                                     39 3113 5331 + 400 ZŠ Míru 

2530                                     39 3311 5331 + 1 000 Městské divadlo Děčín

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti 
či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

OŠK žádá o navýšení investičního příspěvku u MŠ Riegrova, MŠ Liliova, ZŠ Školní a ŠJ 
Jungmannova. Jedná se o finanční prostředky určené na nákup vybavení do kuchyní pro zajištění 
chodu jídelen. Dále žádáme o navýšení příspěvku ZŠ Míru o 400 tis. Kč a Městského divadla Děčín 
o 1 000 tis. Kč. U ZŠ Míru se jedná se o finanční prostředky určené na mzdové prostředky učitelů z 
důvodu stabilizace zaměstnanců v dané p. o. a u Městského divadla Děčín o posílení rozpočtu z 
důvodu dlouhodobě setrvalého stavu snižování podpory od sponzorů. 

Přílohy: Ano   Ne

39 Odbor školství a kultury

Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

01.03.2018 Dita Nohejlová 01.03.2018 Iva Bajerová
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář:          

         







Příloha č.: 31
č. RO18/2018

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2018

38 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

ORG ÚZ N Z KAP ORJ § POL +/– Částka
(v tis. Kč)

Název závazného ukazatele

                                             038 4345 5331 - 7 000 Centrum sociálních služeb p.o.

8534                                     037 4345 6121 + 7 000 DOZP Boletice nad Labem - PD + 
realizace

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti 
či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

Navrhujeme přesun finančních prostředků ve výši 7 000 tis. Kč z rozpočtu OSV na rozpočet OMH, a 
to na projektovou dokumentaci a rekonstrukci budovy DOZP Boletice nad Labem. Financování této 
akce bylo domluveno s vedením města, a to snížením příspěvku na provoz CSS Děčín, p.o. 
Důvodem snížení příspěvku je obdržená dotace v rámci dotačního programu „Podpora sociálních 
služeb v Ústeckém kraji“ v téměř požadované výši.

Přílohy: Ano   Ne

scan_CSS_priloha.pdf

38 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Vyjádření: Souhlasím

Komentář:
prosím zaslat OMH Zuzana 
Poláková Komentář:

         

21.02.2018 Bohumila Havelková 22.02.2018 Ing. Renáta Grešíková
správce rozpočtu příkazce operace

37 Odbor místního hospodářství

Vyjádření: Souhlasím Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

22.02.2018 Zuzana Poláková 23.02.2018 Ing. Martin Kříž
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář:          

         





MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 22. 3. 2018 ZM 18 03 04 01-02

Název:
Zápis z 32. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 08.02.2018, zápis z 33. zasedání 
kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 26.02.2018

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

ZM 18 03 04 01

Zastupitelstvo města

bere na vědomí

zápis z 32. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 08.02.2018.

Návrh usnesení:

ZM 18 03 04 02

Zastupitelstvo města

bere na vědomí

zápis z 33. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 26.02.2018.

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 32. zasedání kontrolního 
výboru zastupitelstva města ze dne 08.02.2018 a z 33. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze 
dne 26.02.2018

Vyjádření:



Příloha:
Zapis_KV_ZM_32_180208.
pdf

Komentář:          

Příloha:
Zapis_KV_ZM_32_180208
_anonym.pdf

Komentář:          

Příloha:
Zapis_KV_ZM_33_180226.
pdf

Komentář:          

Příloha:
Zapis_KV_ZM_33_180226
_anonym.pdf

Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Alena Smutná OPO 12.3.2018 10:52 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jaromír Zajíček MPA 12.3.2018 11:25 podepsáno















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 22. 3. 2018 ZM 18 03 04 03

Název:
Zápis č.2/2018 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 28.2.2018

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 2/2018 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 28.2.2018 a tento

bere na vědomí

.

Stanovisko RM:

Cena: 0,00

Návrh postupu: FV doporučuje ZM vzít na vědomí

Důvodová zpráva:
Viz příloha - Zápis č. 2/2018 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 28.2.2018

Vyjádření:

Příloha: zapis_FVZM_2_2018.pdf Komentář:          

Příloha:
zapis_FVZM_2_2018_ano
nym.pdf

Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 7.3.2018 15:46 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 7.3.2018 15:51 podepsáno









MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 22. 3. 2018 ZM 18 03 04 04

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

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

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

rozhodlo

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

souhlasí

s částečným zpětvzetím pohledávek za poplatek z prodlení, přihlášených do insolvenčního řízení paní ****** 
******, bytem ******, ****** a snížení přihlášených pohledávek:
a) u pohledávky vymáhané exekutorským úřadem pod čj. 112 EX 2381/08 z částky 415.393 Kč na částku 
23.862 Kč,
b) u pohledávky vymáhané exekutorským úřadem pod čj. 112 EX 2733/08 z částky 2.406.278 Kč na částku 
138.230 Kč. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 06.03.2018 žádost paní ****** ****** o prominutí příslušenství pohledávky, vzniklé 
při placení nájmu bytu a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu a usnesením č. RM 18 05 35 02 
nedoporučila ZM rozhodnout o prominutí příslušenství pohledávky za nájemné a vyúčtování služeb spojených 
s nájmem bytu a doporučila souhlasit s částečným zpětvzetím pohledávek za poplatek z prodlení, 
přihlášených do insolvenčního řízení paní ****** ******, bytem ******, ****** a snížení přihlášených pohledávek:
a) u pohledávky vymáhané exekutorským úřadem pod čj. 112 EX 2381/08 z částky 415.393 Kč na částku 
23.862 Kč,
b) u pohledávky vymáhané exekutorským úřadem pod čj. 112 EX 2733/08 z částky 2.406.278 Kč na částku 
138.230 Kč. 

Cena: 2 886 946,00

Návrh postupu: RM doporučila ZM nerozhodnout o prominutí pohledávky, souhlasit se snížením 
přihlášené pohledávky do insolvence za poplatek z prodlení



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

Žadatel (dlužník): ******, bytem ******, ******

Dlužník dne 15.12.2017 podal ke krajskému soudu návrh na povolení oddlužení, dne 10.01.2018 vydal soud 
usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení. 

Město Děčín do insolvenčního řízení přihlásilo pohledávky za místní poplatek a 2 pohledávky za dlužné 
nájemné z bytu v objektu ******, ****** včetně příslušenství (náklady soudního řízení a poplatek z prodlení) v 
celkové výši 3.120.320 Kč.

Z přehledu pohledávek za nájemné z bytu (viz příloha č. 2) vyplývá, že vůči bývalým manželům ****** byly 
vedeny celkem 3 exekuce na pohledávky za dlužné nájemné z bytu. Tyto exekuce byly v 03/2013 
exekutorským úřadem zastaveny z důvodu nenalezení postižitelného majetku. Pohledávka vymáhaná pod čj. 
EX 2698/08 pro jistinu 162.092 Kč již byla v roce 2017 promlčena, z tohoto důvodu byly do insolvenčního 
řízení přihlášeny pouze 2 pohledávky za nájemné z bytu vč. příslušenství.

Vzhledem k vysoké částce za příslušenství pohledávky dlužník požádal o prominutí příslušenství pohledávek, 
neboť s ohledem na jeho příjmy by krajský soud neschválil oddlužení splátkovým kalendářem z důvodu, že 
dlužník nebude schopen splnit podmínku úhrady min. 30 % všech pohledávek do 5 let. 

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

OE doporučuje postupovat dle doporučení právního zástupce města, a to i s ohledem na skutečnost, že takto 
bylo již postupováno v obdobných případech, kdy stejný postup již ve více případech ZM schválilo, a tímto 
postupem může být dluh v rámci insolvenčního řízení alespoň částečně uhrazen. S ohledem na existenci 
promlčené pohledávky ve výši 162.092 Kč však OE navrhuje snížení přihlášené pohledávky za poplatek z 
prodlení na částku odpovídající této promlčené pohledávce (snížení na cca 6 % původní výše - propočet je 
uveden v příloze č. 2):

1. u čj. EX 2381/08 z částky 415.393 Kč na částku 23.862 Kč
2. u čj. EX 2733/08 z částky 2.406.278 Kč na částku 138.230 Kč. 

Žadatelka žádá o prominutí celého příslušenství pohledávek, tj. i nákladů řízení (tj. soudní poplatek a přiznané 
náklady právního zastoupení). Tyto pohledávky OE nedoporučuje prominout ani snížit v insolvenčním řízení. 

V případě schválení předloženého návrhu na usnesení ZM, bude krajskému soudu předložen návrh na 
částečné zpětvzetí přihlášených pohledávek za poplatek z prodlení.

Vyjádření:

Příloha: P1_zadost.pdf Komentář: Příloha č. 1 - Žádost

Příloha: P2_Exekuce_prehled.pdf Komentář: Příloha č. 2 - Přehled exekucí



Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 8.3.2018 10:39 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 8.3.2018 12:59 podepsáno



STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN 
MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

I
5,51

Došlo: 12.02.2018 v 15:12:02 
MDC710620/2018

Oilbor

405 02 

Č.j.: I

Č.dop.:
Lislů: 1 Příloh; 0
Druh: písemné

I Zjii ;iL.

I

Statutární město Děčín 
Mírové náměstí 1175/5 
405 35 Děčín

IMDC44209217

Č.j. 39RO216/2008 a Ro2277/2005

V Děčíně dne 12.2.2018

Věc: žádost o prominutí příslušenství k Jednotlivým závazkům

Vážení,

tímto Vás žádám o prominutí příslušenství k mým závazkům vůči městu Děčín z důvodu podání 
návrhu na povolení oddlužení. Jedná se o platební rozkazy č.j. 39Ro216/2008 ve výši 433.608,- Kč a 
č.j. RO2277/2005-8 ve výši 2.643.373,- Kč.

V případě prominutí veškerého příslušenství Vám budu schopná uhradit alespoň část svých závazků.
V opačném případě mi oddlužení bohužel nebude povoleno.

Předem děkuji za pochopení mé složité situace.

S pozdravem

Převzal:

Příloha č. 1



Příloha č. 2

 - přehled pohledávek za byt , 

čj. EX
Jistina Kč

Poplatek           

z prodlení NŘ Celkem Pozn.

2698/08 162 092,00 x 6 480,00 168 572,00
poplatek z prodlení není vyčíslen, v 03/2013 exekuce zastavena, 

v r. 2017 pohledávka promlčena

2381/08 36 339,00 415 393,00 18 215,00 469 947,00 03/2013 exekuce zastavena pro nemajetnost

2733/08 190 035,00 2 406 278,00 47 060,00 2 643 373,00 03/2013 exekuce zastavena pro nemajetnost

Celkem 388 466,00 2 821 671,00 71 755,00 3 281 892,00

Návrh na poměrné snížení poplatku z prodlení (POPR)

čj. EX
POPR

Návrh na 

snížení

Snížený 

POPR

2381/08 415 393 -391 531 23 862

2733/08 2 406 278 -2 268 048 138 230

Celkem 2 821 671 -2 659 579 162 092

poměr 0,06



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 22. 3. 2018 ZM 18 03 04 05

Název:
Žádost pana ****** ****** o prominutí pohledávky

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo žádost pana ****** ****** o prominutí příslušenství pohledávky a

rozhodlo

o prominutí pohledávky za panem ****** ******, trvale bytem ******, ****** za poplatek z prodlení a úrok z 
prodlení, vzniklé při placení nájemného za byt v ul. ******, ******, v plné výši, tj. 558.211 Kč.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 06.03.2018 žádost pana ****** ****** o prominutí příslušenství pohledávky a 
usnesením č. RM 18 05 35 03 doporučila ZM rozhodnout o prominutí pohledávky za panem ****** ******, trvale 
bytem ******, ****** za poplatek z prodlení a úrok z prodlení, vzniklé při placení nájemného za byt v ul. ******, 
******, v plné výši, tj. 558.211 Kč.

Cena: 558 211,00

Návrh postupu: RM doporučila prominout pohledávku v plné výši



Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický (dále jen „OE“) předkládá do jednání orgánů města žádost pana ****** ****** o prominutí 
příslušenství pohledávky, vzniklého při placení nájmu bytu a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu v ul. 
******, ****** (příloha): 

Žadatel (dlužník): ****** ******, bytem ******, ******
Poplatek z prodlení (dle rozsudku okresního soudu 2,5 promile denně) 554.591 Kč
Úrok z prodlení (repo sazby ČNB + 8 %bodů) 3.620 Kč
Příslušenství pohledávky celkem 558.211 Kč

Pro informaci uvádíme okolnosti vzniku nedoplatku: 

Rozsudkem Okresního soudu v Děčíně ze dne 21.04.2005 bylo uloženo bývalým manželům panu ****** ****** 
a paní ****** ****** zaplatit městu Děčín společně a nerozdílně nedoplatek za nájemné vč. vyúčtování služeb 
za byt v objektu ******, ****** v celkové výši 59.523 Kč se zákonným úrokem z prodlení a právnímu zástupci 
náklady řízení ve výši 19.470 Kč, z toho městu náleží soudní poplatek ve výši 2.540 Kč.
Dne 25.04.2005 uzavřel městem pověřený správce OSBD Děčín s p. ****** dohodu o uznání části dluhu a 
povolení splátek. Dle této dohody p. ****** v pravidelných splátkách od 04/2005 do 05/2008 splatil ½ jistiny, tj. 
29.761,50 Kč, 1/2 soudního poplatku ve výši 1.270 Kč a část poplatku z prodlení ve výši 1.080 Kč. Tím 
považoval p. ****** svou povinnost vyplývající z citovaného rozsudku za splněnou. 
Po převzetí správy bytového fondu městem od 01.01.2012 předalo OSBD Děčín spis k dalšímu řešení OMH. 
OE, který tento případ převzal od OMH v souvislosti s organizační změnou od 01.10.2014, vyzval pana ****** 
****** a jeho bývalou manželku paní ****** ****** k doplacení zůstatku dluhu, přiznaného rozsudkem OS. 
Vzhledem k tomu, že bývalí manželé mají povinnost uhradit nedoplatek společně a nerozdílně, může město 
nedoplatek požadovat na kterémkoliv z nich. Paní ****** na povinnost stanovenou rozsudkem nikdy 
nereagovala, trvalý pobyt má na ohlašovně magistrátu. 

Na základě žádosti p. ****** ZM dne 26.02.2015 schválilo uzavření dohody o splátkách. Na základě této 
dohody ze dne 10.03.2015 p. ****** uhradil ke dni 22.01.2018 zbývající část jistiny a nákladů řízení (soudního 
poplatku) a požádal o prominutí příslušenství pohledávky - poplatku z prodlení a úroku prodlení.

Dlužník ve své žádosti i při osobním jednání na OE sdělil, že jeho jediným příjmem je starobní důchod, z 
něhož hradí zejména náklady na bydlení a na léky, neboť jeho zdravotní stav není dlouhodobě příznivý. 
Vzhledem k tomu, že dlužník poukázal na sociální a zdravotní důvody, byl požádán OSV o provedení místního 
šetření a vyjádření k žádosti. S ohledem na to, že záznam OSV ze sociálního šetření dne 22.02.2018 
obsahuje citlivé osobní údaje a údaje o zdravotním stavu dlužníka, není přílohou tohoto materiálu.

OSV potvrdil důvody uvedené v žádosti, podrobně popsal finanční i zdravotní situaci dlužníka. Shodně jako 
dlužník popsal okolnosti vzniku nedoplatku. S ohledem na sociální a zdravotní situaci OSV doporučuje 
pohledávku za příslušenství pohledávky žadateli prominout v plné výši.

Na základě výše uvedených skutečností OE rovněž doporučuje zejména s ohledem na tvrdost zákona, tj. 
vysokou úrokovou sazbu stanovenou nařízením vlády, platným v době vzniku nedoplatku, kdy vymáhaný 
poplatek z prodlení několikanásobně převyšuje samotnou pohledávku, a mimořádně tíživou situaci žadatele 
prominout příslušenství pohledávky v plné výši. K vysokému poplatku z prodlení došlo i v důsledku toho, že 
bývalý správce od r. 2008 neřešil nedoplatek za bývalou manželku žadatele a ani ho neupozornil na povinnost 
úhrady celé dlužné částky. Žadatel měl vždy snahu v rámci finančních možností situaci řešit a pohledávka 
nebyla vymáhána exekučně. 

Vyjádření:

Příloha: priloha_zadost.pdf Komentář: Příloha - Žádost



Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 14.3.2018 08:59 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 14.3.2018 10:08 podepsáno



Příloha



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

Děkuji za pochopení a kladné vyřízení mé žádosti

Podpis:..

V Děčíně dne 22.01.2018



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 22. 3. 2018 ZM 18 03 04 06

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

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

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

rozhodlo

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

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

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 20.02.2018 žádost manželů ****** ****** a ****** ****** o poskytnutí účelové 
dotace na výstavbu čistírny odpadních vod k rodinnému domu č.p. ****** na st.p.č. ****** v k.ú. Prostřední Žleb 
a usnesením č. RM 18 04 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 manželů ****** ****** a ****** ******, bytem ******, ****** o 
poskytnutí účelové dotace na výstavbu čístírny odpadních vod na st.p.č. ******, p.p.č. ****** a ****** k 
rodinnému domu č.p. ****** na st. p.č. ****** v k.ú. Prostřední Žleb (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 příloha č. 2).
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 „MČOV AS-VARIOcomp. 5K pro č.p. 
****** ul. ******“ na st.p.č. ******, p.p.č. ****** a ****** v k.ú. Prostřední Žleb 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 a z hlediska platných 
Zásad splňuje žadatel podmínky pro přidělení dotace (příloha č. 3). 

V příloze č. 4 je předložen návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace, zpracovaný ve 
spolupráci s právním zástupcem města.

Vyjádření:

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

Příloha:
priloha_2_vypis_snimek_
povoleni.pdf

Komentář:
Příloha č. 2 - výpis z KN, snímek z KN 
a povolení OŽP

Příloha: priloha_3_stanOZP.pdf Komentář: Příloha č. 3 - stanovisko OŽP

Příloha: priloha_4_smlouva.pdf Komentář: Příloha č. 4 - smlouva

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 9.3.2018 10:18 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 12.3.2018 09:25 podepsáno
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Příloha č. 3



Příloha č. 4 
 

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“) 
č.ú.: 921402389/0800          
 
a 
 

, nar. a , nar. , trvale 
bytem (dále jen „příjemce dotace“) 
č.ú.:
 

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. Prostřední Žleb níže uvedeného typu:  

MČOV AS-VARIOcomp 5K na st.p.č.  p.p.č. a v k.ú. Prostřední Žleb. 
 

 
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 31.01. 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 ………………. 

 
 

  
 
 



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



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 22. 3. 2018 ZM 18 03 04 07

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

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

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

rozhodlo

1. o poskytnutí účelové dotace manželům ****** a ****** ******, bytem Děčín XXIV-Krásný Studenec č.p. ****** 
na výstavbu čistírny odpadních vod na p.p.č. ****** v k.ú. Krásný Studenec k rodinnému domu č.p. ****** na 
st.p.č. ****** v k.ú. Krásný Studenec dle platných Zásad

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

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 06.03.2018 žádost manželů ****** a ****** ****** o poskytnutí účelové dotace na 
výstavbu čistírny odpadních vod k rodinnému domu č.p. ****** na st.p.č. ****** v k.ú. Krásný Studenec a 
usnesením č. RM 18 05 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 manželů ****** a ****** ******, bytem Děčín XXIV-Krásný 
Studenec ****** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod na p.p.č. ****** k rodinnému 
domu č.p. ****** na st. p.č. ****** v k.ú. Krásný Studenec (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 příloha č. 2).
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 „Čistírna odpadních vod Biocleaner 
BC 4 PP“ na p.p.č. ****** k.ú. Krásný Studenec 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 u stávajícího rodinného domu č.p. ****** Krásný Studenec, Děčín 
XXIV a z hlediska platných Zásad splňuje žadatel podmínky pro přidělení dotace (příloha č. 3). 

V příloze č. 4 je předložen návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace, zpracovaný ve 
spolupráci s právním zástupcem města.

Vyjádření:

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

Příloha:
priloha_2_vypis_snimek_
povoleni.pdf

Komentář:
Příloha č. 2 - výpis z KN, snímek z KN 
a povolení OŽP

Příloha: priloha_3_stanOZP.pdf Komentář: Příloha č. 3 - stanovisko OŽP

Příloha: priloha_4_smlouva.pdf Komentář: Příloha č. 4 - smlouva

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 9.3.2018 10:47 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 12.3.2018 09:21 podepsáno
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Příloha č. 2





























Příloha č. 4 
 

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“) 
č.ú.: 921402389/0800          
 
a 
 

, nar. a , nar. , trvale bytem 
(dále jen „příjemce dotace“) 

č.ú.: 
 

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. Krásný Studenec:  

Čistírna odpadních vod Biocleaner BC 4 PP na p.p.č. v k.ú. Krásný Studenec. 
 

 
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 31.01. 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 ………………. 

 
 

  
 
 



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



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 22. 3. 2018 ZM 18 03 04 08-21

Název:
Návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební období 2018-2022 - opakovaná 
volba

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

ZM 18 03 04 08

Zastupitelstvo města

zvolilo

pana Ladislava Lebdušku, ****** do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební období 
2018-2022.

Návrh usnesení:

ZM 18 03 04 09

Zastupitelstvo města

zvolilo

paní Danuši Lebduškovou, ****** do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební období 
2018-2022.

Návrh usnesení:

ZM 18 03 04 10

Zastupitelstvo města

zvolilo

pana Miroslava Věříše, ****** do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební období 2018-2022.



Návrh usnesení:

ZM 18 03 04 11

Zastupitelstvo města

zvolilo

paní Marcelu Keleši, ****** do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební období 2018-2022.

Návrh usnesení:

ZM 18 03 04 12

Zastupitelstvo města

zvolilo

paní Jindru Černou, ****** do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební období 2018-2022.

Návrh usnesení:

ZM 18 03 04 13

Zastupitelstvo města

zvolilo

paní Věru Hanušovou, ****** do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební období 2018-2022.

Návrh usnesení:

ZM 18 03 04 14

Zastupitelstvo města

zvolilo

paní Miluši Kaslovou, ****** do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební období 2018-2022.



Návrh usnesení:

ZM 18 03 04 15

Zastupitelstvo města

zvolilo

paní Vlastu Premoli, ****** do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební období 2018-2022.

Návrh usnesení:

ZM 18 03 04 16

Zastupitelstvo města

zvolilo

pana Luboše Nevole, ****** do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební období 2018-2022.

Návrh usnesení:

ZM 18 03 04 17

Zastupitelstvo města

zvolilo

paní Mgr. Hanu Lincovou, ****** do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební období 
2018-2022.



Návrh usnesení:

ZM 18 03 04 18

Zastupitelstvo města

zvolilo

paní Petrušku Kašparovou, ****** do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební období 
2018-2022.

Návrh usnesení:

ZM 18 03 04 19

Zastupitelstvo města

zvolilo

paní Ivanu Freibergovou, ****** do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební období 
2018-2022.

Návrh usnesení:

ZM 18 03 04 20

Zastupitelstvo města

zvolilo

pana Jiřího Jiskru, ****** do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební období 2018-2022.



Návrh usnesení:

ZM 18 03 04 21

Zastupitelstvo města

zvolilo

paní Janu Šmerdovou, ****** do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební období 2018-2022.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 06.03.2018 návrh na volbu do funkce přísedících Okresního soudu v Děčíně na 
volební období 2018-2022 a doporučuje zastupitelstvu města zvolit navrhované kandidáty do funkce 
přísedících Okresního soudu v Děčíně na volební období 2018-2022.

Cena:      

Návrh postupu: RM doporučuje zvolit navrhované kandidáty

Důvodová zpráva:
Návrh je podán s odvoláním na ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a 
zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o soudech“).
Jmenovaní vykonávali funkci přísedícího již v minulém období, kdy volební období končí 27.03.2018 a projevili 
zájem o pokračování v této funkci po další volební období. Návrh je podán v souladu s § 64 odst. 3 zákona o 
soudech po projednání a doporučení členů zastupitelstva:
Ing. Jiřího Anděla, CSc. - Ladislav Lebduška, Danuše Lebdušková
MUDr. Anny Briestenské - Miroslav Věříš
Mgr. Hany Cermonové - Marcela Keleši
Ing. Valdemara Grešíka - Jindra Černá
RSDr. Jaroslava Horáka - Věra Hanušová
Václava Němečka - Miluše Kaslová
Hany Pacinové - Vlasta Premoli
Hynka Plachého - Luboš Nevole
Ing. Vladislava Rašky - Mgr. Hana Lincová
Dagmar Toncarové - Petruška Kašparová
MUDr. Ladislava Trněného - Ivana Freibergová, Jiří Jiskra
MUDr. Jiřího Zemana - Jana Šmerdová
a se souhlasem předsedkyně Okresního soudu v Děčíně.

Vyjádření:

Příloha: Komentář:          



Schvalovací cesta:

Zpracoval: JUDr. Oldřich Tomášek OSC 7.3.2018 15:57 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jaromír Zajíček MPA 7.3.2018 17:18 podepsáno



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 22. 3. 2018 ZM 18 03 04 22

Název:
Návrh dotací v oblasti sportu na rok 2018

Mimořádný materiál:  



Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh dotací subjektům pracujícím v oblasti sportu pro rok 2018 a

rozhodlo

o poskytnutí finanční dotace v roce 2018 u žádostí ve výši nad 50.000,00 Kč pro subjekty pracující v oblasti 
sportu:

01. Appaloosa - farm G.H. občanské sdružení - Appaloosa show v roce 2018: 0,00 Kč
02. Basketbalový klub Děčín z.s.- PYRAMIDA - koncepce basketbalové mládeže; Organizační a sportovní 
zajištění chodu Basketbalového klubu Děčín z.s.: 1.550.000,00 Kč
03. BC ARMEX Děčín z.s.- Rozvoj boxu v Děčíně: 250.000,00 Kč
04. Bella Danza Děčín z.s.- Podpora výuky sportovního tance pro rok 2018; Celorepubliková soutěž 
sportovního tance Děčínský pohár: 20.000,00 Kč
05. BK Děčín s.r.o.- BK ARMEX Děčín - basketbal muži; Roztleskávačky BK ARMEX Děčín: 1.600.000,00 Kč 
06. CLIFF, s.r.o. - Adrenalin Challenge Race a Adrenalin Challenge Kids: 28.000,00 Kč
07. Česká streetballová federace, z.s. - Labský streetballový pohár - 23. ročník: 55.000,00 Kč
08. FaJJn aerobik Děčín, z.s. - Výchova aerobikové mládeže: 77.000,00 Kč
09. FK JUNIOR Děčín z.s. - " DĚČÍNSKÝ FOTBAL" ; " DĚTI NA FOTBALE ": 600.000,00 Kč
10. Fotbalová akademie Petra Voříška - Výchova fotbalové mládeže: 275.000,00 Kč
11. HC Děčín z.s.- Sportovní činnost HC Děčín v roce 2018; Čokoládový puk 2018, 42. ročník; Hokejová škola 
Petra Tenkráta 2018: 660.000,00 Kč
12. HC Grizzly Děčín,s.r.o.- II. NHL 2018: 700.000,00 Kč
13. Her Majesty, z.s.- Street dance jako druh sportu: 22.000,00 Kč
14. JUMP FOR JOY z.s. - Jezdectví 2018 - příprava na účast MČR juniorů a mladých jezdců; Jezdectví 2018 
- příprava na účast ME juniorů a mladých jezdců; Jezdectví 2018 - příprava na účast v Poháru národů (PN) 
juniorů a mladých jezdců: 33.000,00 Kč
15. Junák - český skaut, středisko Sojčáci Děčín, z. s. - Celoroční práce s mládeží: 17.000,00 Kč
16. Junák - český skaut, středisko Úsvit Děčín, z. s. - Sportovní aktivity oddílů střediska Úsvit Děčín; 
Nadstandardní reprezentace města v závodech; Oblastní kolo Závodu vlčat a světlušek 2018: 17.000,00 Kč 
17. KARATE SPORT RELAX Děčín z.s. BOJOVÁ UMĚNÍ - CESTA SYSTEMATICKÉHO ROZVOJE 
OSOBNOSTI K DOKONALOSTI: 110.000,00 Kč
18. Karatedó Steklý, z.s.- Děti a mládež v bojových umění: 80.000,00 Kč
19. Klub vodních motoristů Děčín, z.s.- Podpora vodních sportů - 1. molo pro sportovní a rekreační lodě v 
Děčíně; Podpora sportu Formula Future v Děčíně; Podpora pořádání 1. kola MČR 2018 v Děčíně: 16.000,00 
Kč
20. Marie Vršecká - Děčín fandí judistům: 22.000,00 Kč
21. Mateřské centrum Bělásek z.s.- Cvičte s námi: 25.000,00 Kč
22. Parkur klub Děčín z.s.- Jezdecký sport Profi: 5.000,00 Kč
23. Plavecký klub Děčín z. s. - Plavecký klub Děčín 2018: 77.000,00 Kč
24. Potápěčský klub Děčín, z.s.- Ochutnávky potápění pro širokou veřejnost; Děti a voda; Přednášková 
odpoledne: 22.000,00 Kč
25. Self Defense Division, z.s. - branný oddíl při Self Defense Division určený pro děti a mládež: 10.000,00 Kč 
26. SK Kraso Děčín, z.s. - Příprava žákovských kategorií pro reprezentaci Ústeckého kraje a města Děčín v 
soutěžích jednotlivců pořádaných pod záštitou ČKS Praha a soutěžích TP: 40.000,00 Kč
27. SKST Děčín, z.s. - Zajištění podmínek pro výkonnostní růst mládeže SKST Děčín, z. s.: 55.000,00 Kč 
28. Sokolská župa Severočeská-Novákova - 100 let Republiky - Krajský slet: 20.000,00 Kč
29. Sportovní klub Děčín, z.s. - Dlouhodobá systematická podpora sportující mládeže: 800.000,00 Kč
30. Sportovní klub dětí a mládeže Děčín, z.s. - Zajištění celoroční činnosti dětského centra a centra mládeže 
sportovní gymnastiky: 80.000,00 Kč
31. Sportovní klub TKC Děčín, z. s.- Hejbni kostrou... a zkus to třeba s korfbalem; ELBE CUP 2018 - oslava 
30 let korfbalu v Děčíně: 70.000,00 Kč



32. Tělocvičná jednota Sokol Maxičky - Celoroční činnost všech oddílů; C akce sportovního kalendáře 2018: 
60.000,00 Kč
33. TJ Gymnastika Děčín, z. s. - Pronájem sportovního zařízení pro celoroční systematickou činnost 
sportovního střediska gymnastiky; Závod talentované mládeže O pohár Věry Čáslavské s mezinárodní účastí: 
80.000,00 Kč
34. TJ JUNIOR ROMA DĚČÍN - Sportovní činnost pro Romskou a neromskou mládež: 22.000,00 Kč
35. TJ Kajak Děčín z.s. - Systematická dlouhodobá činnost dětí a mládeže; Nadstandardní reprezentace 
města: 350.000,00 Kč
36. TJ Slavoj Děčín, z.s. - Podpora práce s dětmi a mládeží v oddíle házené TJ Slavoj Děčín, z.s.; Děčínská 
školní liga v miniházené: 66.000,00 Kč
37. TJ Sokol Bělá - Horolezecká škola pro děti a mládež: 50.000,00 Kč
38. TJ Spartak Boletice n.L.,z.s. - Finanční podpora mládeže ve fotbalovém oddílu v roce 2018: 50.000,00 Kč 
39. TJ Union Děčín - spolek - Systematická příprava fotbalových družstev mládeže 2018: 195.000,00 Kč
40. Triatlonový klub Triade o.s.- Oddíl Triatlonu; Děčín sport fest 2018: 80.000,00 Kč
41. Veslařský klub Slavia Děčín z.s. - Sportovní činnost mládeže-podpora systematické dlouhodobé činnosti 
mládeže ve věku do 19 let: 139.000,00 Kč
42. Volejbalový sportovní klub Spartak Děčín z.s. - Celoroční práce s dětmi a mládeží od 5-ti do 23 let ve 
volejbale; Turnaj Poháru nadějí ve volejbale: 380.000,00 Kč
43. WINTERMAN s.r.o. - WINTERMAN XTREME TRIATHLON 2018: 66.000,00 Kč
44. Život na hraně o.s. - S Prestigem s chutí do tance: 22.000,00 Kč a

o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v předloženém znění.

Stanovisko RM:
Rada města usnesením č. 18 05 39 02 ze dne 6. 3. 2018 doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o 
poskytnutí finanční dotace v roce 2018 u žádostí ve výši nad 50.000,00 Kč pro subjekty pracující v oblasti 
sportu a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v předloženém znění. 

Cena: 8 896 000,00

Návrh postupu: RM doporučuje rozhodnout



Důvodová zpráva:
Odbor školství a kultury předkládá zastupitelstvu města k rozhodnutí dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb. o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, návrh dotací pro rok 2018 subjektům, které pracují v oblasti sportu. 

V rámci schváleného rozpočtu statutárního města Děčín pro rok 2018 byla na oblast tělovýchovné činnosti 
schválena částka v celkové výši 10.560.000,00 Kč. Žádost o dotaci v rámci vyhlášeného Dotačního programu 
na podporu aktivit v oblasti sportu podalo celkem 67 spolků, tělovýchovných a tělocvičných jednot, 
sportovních subjektů a jednotlivců.

Komise sportovní dne 9. 2. 2018 posuzovala jednotlivé žádosti podle kriterií stanovených v Koncepci podpory 
sportu, pohybových a volnočasových aktivit v Děčíně. Komise nedoporučila 3 žádosti s projekty, které se ve 
dvou případech týkají jiné, než sportovní oblasti a třetí žadatel nebyl z Děčína a ani svůj projekt v Děčíně 
nepořádal (viz. přiložené tabulky). 

Odbor školství a kultury požádal odbor ekonomický o kontrolu, zda žadatelé o dotace v oblasti sportu nejsou 
dlužníky statutárního města Děčín. Na základě uvedené kontroly informujeme zastupitelstvo města o tom, že 
jeden z žadatelů o dotaci v oblasti sportu je dlužníkem statutárního města Děčín. Jedná se o ******. 

Komise sportovní navrhuje v rámci dotačního programu rozdělit dotace pro uvedené žadatele v celkové výši 
9.200.000,00 Kč (viz. přiložené tabulky).

Tabulka č. 1 - přehled podaných žádostí o dotace v oblasti sportu nad 50.000,00 Kč včetně návrhu dotací v 
celkovém objemu 8.896.000,00 Kč.

Tabulka č. 2 - přehled poskytnutých dotací do 50.000,00 Kč na základě rozhodnutí RM 18 05 39 02 dne 
6.3.2018 v celkové výši 304.000,00 Kč.

Vyjádření:

Příloha: smlouvy_sport_2-44.pdf Komentář:          

Příloha: smlouvy_sport_2-44.pdf Komentář:          

Příloha:
Tabulka_1_ZM zadosti 
nad 50 tis.pdf

Komentář:          

Příloha:
Tabulka_1_ZM zadosti 
nad 50 tis.pdf

Komentář:          

Příloha:
Tabulka_2 RM zadosti do 
50 tis.pdf

Komentář:          

Příloha:
Tabulka_2 RM zadosti do 
50 tis.pdf

Komentář:          



Schvalovací cesta:

Zpracoval: 12.3.2018 11:41 podepsáno

Předkladatel: Mgr. Hana Cermonová 12.3.2018 12:33 podepsáno





































































































































































































































































Číslo Žadatel Dotace 2017 Projekt(y) Požadavek Návrh 2018 Popis

1.

Appaloosa - farm G.H. 

občanské sdružení 0 

Appaloosa show v roce 2018

89 000 0 

Spolek působí v Dolních Habarticích, 

planované akce se netýkají Děčína - ani 

organizačně.

2.

Basketbalový klub Děčín 

z.s.

450 000 

PYRAMIDA - koncepce basketbalové 

mládeže; Organizační a sportovní 

zajištění chodu Basketbalového klubu 

Děčín z.s.

2 110 000 1 550 000 

2 projekty,PYRAMIDA je koncepce rozvoje 

basketbalové mládeže, klub má sportovní 

činnost na republikové úrovni, 375 členů, 

(318 dětí a ml.), další basketbalisté -spec. 

basketbalové třídy ZŠ, účast a ocenění  v 

krajských a republikových soutěžích, 

reprezentace města, trenérská  činnost, 

pronájmy, doprava, org. technické zajištění 

klubu 

3.

BC ARMEX Děčín z.s.

200 000 

Rozvoj boxu v Děčíně

287 000 250 000 

Rozvoj boxu, dlouhodobá činnost s dětmi a 

mládeží, 41 čl.(20 dětí a mládež), 

reprezentace města Děčín, příprava na 

soutěže, zajištění extraligy boxu v Děčíně, 

obhajoba titulu 1.místa v MČR, vítězové 

MČR i v mlád. kategoriích, mezinárodní 

sportovní činnost, reprezentace města 

Děčín, ost. služby, materiál, cestovné

4.

Bella Danza Děčín z.s.

0 

Podpora výuky sportovního tance pro 

rok 2018; Celorepubliková soutěž 

sportovního tance Děčínský pohár
120 000 20 000 

Taneční škola Bella Danza Děčín, 56 čl., z 

toho (36 děti a mládež), výuka sportovního 

tance pro děti a mládež  od 6 -19 let, řešení 

volného času, příprava celorepublikové 

soutěže  - Děčínský pohár, pronájem

Žádost o dotaci na rok 2018 - oblast sportu nad 50 000,00 Kč                                                                                                        PŘÍLOHA č. 1



5.

BK Děčín s.r.o.

2 600 000 

BK ARMEX Děčín - basketbal muži; 

Roztleskávačky BK ARMEX Děčín

1 691 000 1 600 000 

BK Armex Děčín, činnost "A"týmu v NBL, za 

podpory města Děčín - 2. místo v NBL, 

nadst.reprezentace statutárního města 

Děčín, propagace v rámci ČR, péče o dětí a 

mládež, trenéři z řad hráčů A týmů, 

motivace mládeže ke sportu, sportovní 

vzory, programy BK na ZŠ, MŠ, soc. 

zařízeních, v nemocnici, DD, nově 

spolupráce a činnost roztleskávaček BK.

6.

CLIFF, s.r.o.

25 000 

Adrenalin Challenge Race a Adrenalin 

Challenge Kids
60 000 28 000 

Sportovní akce,  Adrenalin Challange Rase a 

Adrenalin Challange Kids v rámci městských 

slavností 2018, materiál, ost.služby

7.

Česká streetballová 

federace, z.s.

50 000 

Labský streetballový pohár - 23. ročník

100 000 55 000 

Sportovní akce, Labský streetbalový pohár, 

23 let organizován v Děčíně, velký zájem 

veřejnosti dětských a mládežnických týmů i 

jednotlivců v rámci městských slavností 

2018, turnaj je určen a zaměřen na mládež, 

součást turnaje - instalace košů ve městě, 4  

koše na streetbal v Děčíně, materiál, služby

8.

FaJJn aerobik Děčín, z.s.

70 000 

Výchova aerobikové mládeže

100 000 77 000 

Výchova mládeže ke sportování  78 dětí a 

ml., 5 dosp., velký zájem o aerobik, práce s 

talentovnou mládeží, reprezentace  města v 

rámci MČR, doprava, pronájem, trenéři 

mládeže, ost. služby, dopravy, OON

9.

FK JUNIOR Děčín  z.s.

600 000 

" DĚČÍNSKÝ FOTBAL"                 " DĚTI 

NA FOTBALE "

600 000 600 000 

2 projekty, Činnost  fotbalového A týmu, 

tréninky, doprava, organizačně- technické 

zajištění klubu;  Projekt mládeže 135 členů 

(119 dětí a ml.), statut ČFS, 4x týdně 

tréninky,  hrají republikové a krajské 

soutěže mládeže, mater.náklady, energie, 

cestovné, ost. služby, OON 



10.

Fotbalová akademie  Petra 

Voříška

250 000 

Výchova fotbalové mládeže

300 000 275 000 

FAPV vychovává fotbalovou mládež, 

organizuje sportovní činnost dětí od 4 -11 

let, celkem 120 členů, 105 dětí, 17,  trenérů 

mládeže, organizace zápasů, dopravy, 

pronájmy, spolupráce s FK Junior Děčín

11.

HC Děčín z. s.

600 000 

Sportovní činnost HC Děčín v roce 

2018; Čokoládový puk 2018, 42. 

ročník; Hokejová škola Petra Tenkráta 

2018
1 000 000 660 000 

3 projekty: Zajištění činnosti hokejového 

týmu dětí a mládeže do 19 let (270 dětí a 

ml.) 369 čl. celkem,11 kategorií, 330 

mistrovských utkání a na ZS  hostí až 100 

mlád.celků, zajištění činnosti klubu, Turnaj 

a Hokejová škola; pronájem, doprava, 

rozhodčí, trenéři mládeže, materiál. ost.

12.

HC Grizzly Děčín, s.r.o.

750 000 

II. NHL 2018

1 150 000 700 000 

II. NHL 2018, sportovní  činnost klubu HC 

Grizzly v rámci II. NHL (od.r.1993/94), 2017 

návstěvnost přes.11 tis. diváků; zákl.část 44 

kol a play-off, vytváření vzorů pro děti a 

mládež, cíl.skupina od 18 let; 

nadstandardní reprezenatace 

města,požadavky zajištění zápasů, tréninků - 

materiálové náklady, trenérská činnost, 

pronájem, doprava, startovné, ostatní 

služby

13.

Her Majesty, z.s.

20 000 

Street dance jako druh sportu

100 000 22 000 

Street dance pro mládež, příprava na 

taneční soutěže v sezóně 2018  (59 dětí a 

ml. /10 dosp.), sportovní  

aktivity,reprezentace města na MČR,  

doprava, startovné, pronájem 

14.

JUMP FOR JOY z.s.

30 000 

Jezdectví 2018 - příprava na účast 

MČR juniorů a mladých jezdců; 

Jezdectví 2018 - příprava na účast ME 

juniorů a mladých jezdců; Jezdectví 

2018 - příprava na účast v Poháru 

národů (PN) juniorů a mladých jezdců

150 000 33 000 

3 projekty:  sportovní AKCE jezdectví:  

zajištění reprezentace města Děčín na MČR 

juniorů, ME juniorů a na Pohár národů, 

doprava koní a jezdců



15.

Junák - český skaut, 

středisko Sojčáci Děčín, z. s.
15 000 

Celoroční práce s mládeží

74 200 17 000 

Celoroční práce s mládeží, 92 čl.(70 děti a 

mládež),  systematická činnost s dětmi a 

mládeží, sportování, turistika, doprava, 

materiál, služby 

16.

Junák - český skaut, 

středisko Úsvit Děčín, z. s.

15 000 

Sportovní aktivity oddílů střediska 

Úsvit Děčín; Nadstandardní 

reprezentace města v závodech; 

Oblastní kolo Závodu vlčat a světlušek 

2018

358 300 17 000 

3 projekty: sportovní akce, závody v rámci 

skautských regat, oblastní kolo závodu vlčat 

a světlušek,  čl. základna 109 členů, 74 dětí 

a mládeže,  doprava, materiál, služby, 

pronájem 

17.

KARATE SPORT RELAX 

Děčín z.s.

100 000 

BOJOVÁ UMĚNÍ - CESTA 

SYSTEMATICKÉHO ROZVOJE 

OSOBNOSTI K DOKONALOSTI 150 000 110 000 

Bojová umění - cesta systematického 

rozvoje osobnosti, práce s dětmi a mládeží, 

5x týdně treninky (70 dětí a ml., 10 dosp.), 

reprezentace města, MČR,  pronájem 

tělocvičen

18.

Karatedó Steklý, z.s.

50 000 

Děti a mládež v bojových umění

433 000 80 000 

Rozvoj bojových umění v Děčíně, 

zdokonalení technik karate, pohybových 

dovedností, sebeobrana (134 dětí, 23 ml.), 

pronájem, cestovné, doprava 

19.

Klub vodních motoristů 

Děčín, z.s.

10 500 

Podpora vodních sportů - 1. molo pro 

sportovní a rekreační lodě v Děčíně; 

Podpora sportu Formula Future v 

Děčíně; Podpora pořádání 1. kola MČR 

2018 v Děčíně 79 000 16 000 

3 projekty - Podpora sportovní činnosti 

mládeže KVM Děčín - vodní motorismus (6 

čl.týmu děti/22 dosp.),  Formula Future, 

Podpora pořádání I.kola  MČR Formula 

Future v Děčíně a Mimořádná reprezentace 

- nadstandardní reprezentace města na MS 

a ME, PHM do člunů, ost. služby, ceny

20.

Marie Vršecká

0 

Děčín fandí judistům

63 000 22 000 

Sportovní akce,  Turnaj v judu "Děčínská 

kotva", 28.4.2018  a Podzimní turnaj 

24.11.2018 určený pro děti a mládež,  

celkem pro cca 100 účastníků, nájem, ceny, 

rozhodčí

21.

Mateřské centrum Bělásek 

z.s.
15 000 

Cvičte s námi

96 000 25 000 

Sportovní akce, Cvičte s námi, zapojení těch 

sportování,(cca100 zapojených účastníků 

akcí), pronájem, materiálové náklady, ceny



22.

Parkur klub Děčín z.s.

0 

Jezdecký sport Profi

155 000 5 000 

Jezdectví se zaměřením na parkurové 

skákání, účast na závodecha (3 děti, 2 ml.), 

cestovné 

23.

Plavecký klub Děčín z. s.

70 000 

Plavecký klub Děčín 2018

303 500 77 000 

Plavecký klub Děčín, výuka plavání, účast na 

plaveckých závodech, děti od 5 let (79 dětí, 

2 ml./5 dosp.), příprava soustředění, práce 

s talenty; materiál, cestovné, pronájem, 

startovné,  ost. služby, trenéři

24.

Potápěčský klub Děčín, z.s.

20 000 

Ochutnávky potápění pro širokou 

veřejnost; Děti a voda; Přednášková 

odpoledne
220 000 22 000 

3 projekty: Potápění  dětí a mládeže, (50 

dětí, 10 mládež), aktivity pro veřejnost, 

přístrojové potápění, prezentace vodních 

sportů, pronájem

25.

Self Defense Division, z.s.

0 

branný oddíl při self Defense Division 

určený pro děti a mládež

54 300 10 000 

Sportovní branný oddíl dětí a mládeže, (20 

dětí/4 dosp.), řešení volného času, 

praktické dovednosti,  rozdělávání ohně, 

získávání vody,práce s mapou a 

kompasem,první pomoc, maskování, 

airsoftová střelba, trénik v tělocvičně, 

základy sebeobrany; pronájem

26.

SK Kraso Děčín, z.s.

35 000 

Příprava žákovských kategorií pro 

reprezentaci Ústeckého kraje a města 

Děčín v soutěžích jednotlivců 

pořádaných pod záštitou ČKS Praha a 

soutěžích TP.

60 000 40 000 

Celoroční činnost,příprava kategorii žáků a 

žákyň pro reprezentaci  města Děčín  v 

soutěžích jednotlivců a párů (27 děti a 

ml./16 dosp.), řešení volného času, účast 

na krasobruslařských závodech  cestovné, 

ubytování, pronájem

27.

SKST Děčín, z.s.

50 000 

Zajištění podmínek pro výkonnostní 

růst mládeže SKST Děčín, z.s.

73 000 55 000 

Celoroční činnost, zajištění podmínek pro 

výkonnostní růst mládeže SKST Děčín 

(42dětí a mlád./ 25 dosp.), práce s talenty, 

výchova dětí a mládeže, soutěže, cestovné 

na závody, energie  

28.

Sokolská župa Severočeská-

Novákova 0 

100 let Republiky - Krajský slet

60 000 20 000 

Sportovní akce: Krajský slet, 5.6.2018 

Děčín, cíl zapojení děčínských škol;  

pronájem, cestovné



29.

Sportovní klub Děčín, z.s.

660 000 

Dlouhodobá systematická podpora 

sportující mládeže

800 000 800 000 

Dlouhodobá systematická podpora 

sportující mládeže, 10 oddílů 737 čl. (352 

dětí a mládeže/dosp. 385), cestovné, 

ubytování, pronájmy -vodní pólo, bazén, 

tělocvičny,energie, opravy a udržování 

30.

Sportovní klub dětí a 

mládeže Děčín, z.s.

50 000 

Zajištění celoroční činnosti dětského 

centra a centra mládeže sporotnví 

gymnastiky 320 000 80 000 

Zajištění celoroční činnosti dětského centra 

a centra mládeže sportovní gymnastiky 932 

členů (472 dětí a ml./460 dosp.), 

energie,opravy nářadí pro mládež

31.

Sportovní klub TKC Děčín, 

z. s.

40 000 

Hejbni kostrou... a zkus to třeba s 

korfbalem; ELBE CUP 2018 - oslava 30 

let korfbalu v Děčíně
283 500 70 000 

3 projekty - Hejbni kostrou … a zkus to 

třeba s korfbalem,Elbe CUP 2017, Aurora 

Haarlem - 25 let spolupráce, setkání a spol. 

zápasy, (61 děti a ml.), pronájem, cestovné, 

materiálové náklady 

32.

Tělocvičná jednota Sokol 

Maxičky

50 000 

Celoroční činnost všech oddílů; C akce 

sportovního kalendáře

110 000 60 000 

2 projekty -Celoroční činnost všech oddílů  

a všestrannosti (82 děti a ml., 74 dosp.);  

Akce sportovního kalendáře,  účast na 

akcích Kalendáře 100 let republiky, 

propojení se školami (účast cca 100 

účastníků);   cestovné, startovné, pronájem, 

materiál

33.

TJ Gymnastika Děčín, z.s.

50 000 

Pronájem sportovního zařízení pro 

celoroční systematickou činnost 

sportovního střediska gymnastiky; 

Závod talentované mládeže O pohár 

Věry Čáslavské s mezinárodní účastí

230 000 80 000 

Sportovní činnosti mládeže - podpora 

systematické dlouhodobé činnosti dětí a 

mládeže (64 dětí a ml.,12 dosp.), Závod 

talentované mládeže O Pohár Věry 

Čáslavské s mezin.účastí, pronájmy, ostatní 

služby, trenéři mládeže.

34.

TJ JUNIOR ROMA DĚČÍN

20 000 

Sportovní činnost pro Romskou a 

neromskou mládež 60 000 22 000 

Aktivní sport pro romskou a neromskou 

mládež, řešení volného času (30 děti a ml.), 

pronájem hřiště



35.

TJ Kajak Děčín z.s.

192 000 

Systematická dlouhodobá činnost dětí 

a mládeže; Nadstandardní 

reprezentace města

350 000 350 000 

Systematická dlouhodobá činnost dětí a 

mládeže v rychlostní kanoistice,  

Nadstandartní reprezentace města MČR, 

MEJ účast OH nadějí -  Račice ,TJ Kajak 

získalo  34 medailí  v r. 2017 - 1. místo  ve 

vyhodnocení Sportovec roku města i okresu 

Děčín, 155 čl.(61 dětí a mládež, 94 dosp.), 

doprava, ubytování, energie, pronájem, 

služby

36.

TJ Slavoj Děčín, z.s.

60 000 

Podpora práce s dětmi a mládeží v 

oddíle házené, TJ Slavoj Děčín, z.s.; 

Děčínská školní liga v miniházené
110 160 66 000 

Podpora činnosti oddílu házené TJ Slavoj 

Děčín, z.s., Děčínská školní liga v 

miniházené - 1.-5. ročníky ZŠ, (42děti do 15 

let, 17 dosp., dále zapojeno cca 200 dětí ze 

škol), 6 turnajů, pronájem, doprava, 

materiál, energie

37.

TJ Sokol Bělá

30 000 

Horolezecká škola pro děti a mládež

162 500 50 000 

Celoroční činnost klubu, (88 děti a ml./20 

dosp.) Horolezecká škola pro děti a mládež, 

funguje již 14 let, jediná ve městě Děčín s 

tímto zaměřením. Horolezecká umělá 

lezecká stěna byla vybudována před 20 

lety, energie, cestovné, služby, OON trenéři 

mládeže 

38.

TJ Spartak Boletice n.L.,z.s.

50 000 

Finanční podpora mládeže ve 

fotbalovém oddílu v roce 2018

60 000 50 000 

Podpora oddílu kopané - 4 týmy mládeže ( 

73 dětí a ml./38 dosp.), řešení volného času 

v Boleticích n/L. pronájmy, cestovné, 

energie, materiálně technické zajištění

39.

TJ Union Děčín - spolek

130 000 

Systematická příprava fotbalových 

družstev mládeže 2018

287 000 195 000 

Systematická příprava fotbalových mužstev 

mládeže v roce 2018, 4 týmy ( 55 děti a 

mládež,19 dosp.), doprava, materiál, 

pronájem, energie, OON- trenéři mládeže



40.

Triatlonový klub Triade o.s.

60 000 

Oddíl Triatlonu; Děčín sport fest 2018

285 000 80 000 

2 projekty, Oddíl triathlon Triade Děčín, 

Děčín sport fest 2018 se zaměření na děti a 

mládež (12 dětí, 16 dosp.), akce pro 

veřejnost ( 150-200 účasníků), 

reprezentace města Děčín na závodech v 

rámci ČR a v zahraničí, doprava, pronájem, 

materiál,startovné, benzín,nafta,ubytování

41.

Veslařský klub Slavia Děčín 

z.s.

60 000 

Sportovní činnost mládeže-podpora 

systematické dlouhodobé činnosti 

mládeže ve věku do 19 let

139 100 139 000 

Sportovní činnost mládeže - podpora 

systematické dlouhodobé činnosti mládeže 

ve věku do 19 let (65 dětí a ml., 89 dosp.), 

připrava-zimní a letních soustředění, účast 

na závodech, organizace MČR na 

veslařském trenažeru, materiál, energie, 

ubytování, pronájem

42.

Volejbalový sportovní klub 

Spartak Děčín z.s.

280 000 

Celoroční práce s dětmi a mládeží od 5-

ti do 23 let ve volejbale; Turnaj Poháru 

nadějí ve volejbale
460 000 380 000 

Celoroční práce s dětmi a mládeží (84dětí a 

mládež, 24 dosp.), organizace turnajů, 

řešení volného času, propagace volejbalu 

náborové akce,  Turnaj Poháru nadějí, 

pronájmy, doprava po celé ČR,materiál

43.

WINTERMAN s.r.o.

60 000 

WINTERMAN XTREME TRIATHLON 

2018

129 000 66 000 

WINTERMAN je jediný extrémní trialton ve 

střední a východní Evropě, účast  závodníci 

z 15 zemí světa, převýšení, discipliny, cílem 

je zapojit další účastníky, rodiny, děti a 

mládež, 2017 - velký zájem veřejnosti, 

ubytování v Děčíně, prezentace v Městské 

knihovně Děčín, služby, pronájem, materiál



44.

Život na hraně o.s.

20 000 

S Prestigem s chutí do tance

143 000 22 000 

Taneční skupina Prestige 5 oddílů (60 

dětí/10 dosp.), sportovně-taneční  aktivity, 

práce s talenty, reprezentace města Děčín, 

určeno pro děti  od 5 - 15 let, celoroční 

činnost, pronájmy, doprava, materiál 

7 837 500 XXX 13 965 560 8 896 000 XXXCELKEM



Číslo Žadatel Dotace 2017 Projekt(y) Požadavek
Schváleno v 

RM 
Popis

1.

Asociace vozíčkářů a 

zdravotně i mentálně 

postižených v ČR-

zapsaný spolek, z.s.

8 000

Sportovní akce

23 000 20 000

Sportovní akce, Sportovní hry AVAZ Děčín, akce 

postižených sportovců, uskuteční 5 turnajů, pronájem, 

ubytování, jiné služby

2.

Bigbuba z.s.

15 000

Cyklotrial 2018 - ČP, M-

Čr, ME, SP, MS 25 000 20 000

Sportovní akce, 12 cyklotrialových závodů národní i 

mezinárodní, reprezentace města Děčín, materiál, 

pronájem, cestovné 

3.

Bohuslav Matys

3 000

Bobo běh

12 000 10 000

Sportovní akce, "Bobo běh 2018" , běh pro radost, 

zaměření na děti a mládež, 23.6. 2018,  velký zájem 

veřejnosti, materiál -ceny, nemateriálové náklady 

4.

Český kynologický svaz 

ZKO Děčín - 060

7 000

O pohár města Děčína - 

XVIII. ročník závodu 

agility; Děčínská kotva - 

5. ročník - závod 

sportovní kynologie 

podle NZŘ

17 000 7 000

3 projekty, Sportovní akce - O pohár města Děčína - 

XVIII. ročník závodu agility; Děčínská kotva - 5. ročník - 

závod sportovní kynologie podle NZŘ, materiál, 

rozhodčí, ukázka aktivit v rámci městských slavností, 

poháry, diplomy,ceny

5.

ČSS, z.s. - sportovně 

střelecký klub Boletice 

n/L.
21 000

Dlouhodobá 

systematická činnost s 

mládeží
45 000 23 000

Dlouhodobá systematická činnost s mládeží, (21 děti a 

ml./25 dosp.)podpora začínajících sportovců - dětí, 

střelecké závody,  pronájem, materiál, energie

6.

Dc dh teaM z. s.

0

Dc dh teaM rychle a 

naplno
50 000 10 000

Sportovní akce - sjezdová cyklistika (Downhill),úspěchy v 

min. sezónách, reprezentce města na závodech ČR, v 

Evropě, materiálové náklady

7.

Děčínská asociace 

futsalu, z.s. 33 500

Rozvoj mládežnické 

základny futsalu v Děčíně 50 000 37 000

Rozvoj mládežnické základny futsalu v Děčíně ( 95 děti a 

ml./304 dosp)., soutěže, pravidelná činnost, náborové 

akce, pronájmy, doprava

Žádost o dotaci na rok 2018 - oblast sportu do 50 000,- Kč                                                                                                                     PŘÍLOHA č. 2



8.

First Aid Academy z.s.

0

Nákup vybavení a 

pomůcek pro výuku 

první pomoci

30 000 0

Výuka první pomoci, nákup pomůcek a vybaveni 

(projekt pro sociální oblast)

9.

Ing. Veronika Řádková

5 000

Reprezentace na XVI. 

Czech Appaloosa Show 10 000 5 000

Sportovní akce, nadstandardní reprezentace města 

jezdkyně na závodech koní, ostatní služby

10.

Klub železničních 

cestovatelů, spolek

10 000

7. ročník mezinárodního 

mistrovství ČR v jízdě 

pákových drezín 15 000 11 000

Sportovní akce, soutěž šestičlenných týmů v jízdě 

pákovou drezínou, velký zájem veřejnosti,jízda vlaku 

Triagl,mezinárodní účast ČR, Německo, Polsko a 

Slovensko, poháry, medaile,jiné provozní náklady

11.

KONKORDIA Děčín z.s.

0

Mistrovství světa v 

orientačním biatlonu 

2018 - Dánsko 20 000 10 000

Sportovní akce, nadstandardní reprezentace města -

orientační biatlon, soutěží světového poháru a 

mistrovství světa, odkud přiváží hodnotné výsledky 

včetně medailových umístění (2017 ME - 

3.místo),cestovné, ubytování 

12.

KONKORDIA Děčín z.s.

10 000

Sportovní volnočasové 

soutěže - MODRÁ 

STUHA, Děčínské sprinty, 

Běhání na Kváďáku
15 000 10 000

Sportovní akce,  tyto akce patří k deseti nejlepšími v ČR,  

běžecký seriál MODRÁ STUHA účast více než 600 

aktivních účastníků(2017), ostatní soutěže v běhu 

(Kvádrberg), v běhu na lyžích, orientační běh v přírodě, 

zvyšuje se zájem účastníků, cestovné, časomíra

13.

Lenka Königová

10 000

Reprezentace 

statutárního města 

Děčín v judo na ME a MS 

2018

40 200 10 000

Sportovní akce, nadstandardní reprezentace města 

Děčín, judo,  MČR, ME - Skotsko, MS Mexiko2018, 

startovné, cestovné

14.

Oblastní spolek Českého 

červeného kříže Děčín 5 000

Oblastní soutěž Mladých 

zdravotníků 15 000 7 000

Sportovní akce,tradiční oblastní soutěž mladých 

zdravotníků, sportovní činnost 2018, děti 6-15 let, 

mládež, doprava

15.

Pavel Škach

3 000

Memoriál Josefa 

Fridricha       5. ročník 15 000 5 000

Sportovní akce, Memoriál Josefa Fridricha 5.ročník- 

soutěž ve fotbale,  utváření dětských vzorů, 

cestovné,ceny, pronájem



16.

Pionýr, z. s. - 5. 

pionýrská skupina Děčín
15 000

Ve zdravém těle zdravý 

duch 2018
20 000 15 000

Sportovní akce, soubor sportovních soutěží, kuličkiáda, 

volejbal, otevřené akce a soutěže i pro neorganizovanou 

mládež, netradiční hry, pronájem, doprava 

17.

Plastik Model Klub Děčín 

- Ústí n/L modelářský 

klub p.s.
5 000

Regionální přebor žáků 

Ústeckého kraje; 

Děčínská kotva 2018
8 000 6 000

Sportovní akce, Děčínská KOTVA 2018, soutěž stavitelů 

plastikových modelů, celorepubliková soutěž, děti, ml., 

ceny, Regionální přebor žáků, ceny

18.

POZDRAVI - pohyb, 

zdraví, vitalita, z. s.

0

Výchova ke zdravému 

životnímu stylu

35 000 0

Výchova ke zdravému životnímu  stylu, enviromentální 

výchova a dlouhodobé propojení společně se zdravým 

pohybem a zdravou stravou, chce vést děti k 

porozumění přírodě, motivovat děti k zájmu o životní 

prostředí, zejména okolí města Děčín, (projekt k oblasti 

ŽP, sociální oblast)

19.

SH ČMS - Sbor 

dobrovolných hasičů 

Křešice
15 000

Podpora činnosti 

mladých hasičů
15 000 10 000

Sportovní aktivity v rámci činnosti dobrovolných hasičů, 

podpora jediného kroužku mladých hasičů v Děčíně,(15 

dětí/27 dosp.), materiál, cestovné 

20.

SK Březiny z.s.

50 000

Sportovní činnost 

mládeže-podpora 

systematické 

dlouhodobé činnosti ml. 

do 21.let; Turnaj starších 

žáků

50 000 50 000

Dlouhodobá činnost s dětmi a mládeží  do 21 let - 

soutěže v kopané, zajištění činnosti sportovního klubu v 

kategorii dorost, žáci, starší přípravka a mladší 

přípravka, energie, cestovné, služby

21.

Spektrum, z. s.

20 000

Sportem ke zdraví; 

Mezinárodní sportování 

– Jsme sousedé Děčín – 

Pirna 2018

50 000 22 000

Sportovní akce , Mezinárodní sportování Děčín - Pirna 

2018, Sportem ke zdraví, - sportovní akce pro 

neorganizovanou mládež, materiál, pronájem,doprava 

22.

Spolek Smysl života

5 000

IV. ročník -Sálový 

fotbalový turnaj žáků od 

8 - 13 let

13 000 6 000

Sportovní akce, turnaje v sálovém fotbalu žáků od 8-13 

let, žádost na materiál, pronájem



23.

Tomáš Česnek

6 000

Gastonův memoriál 

(10.ročník )
14 500 10 000

Sportovní akce, Gastonův memoriál 2018, jubilejní 10. 

ročník,  plavecký maraton 25 km (řeka Labe), propagace 

plavání, pronájem, materiálně technické zajištění 

246 500 XXX 587 700 304 000 XXXcelkem



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 22. 3. 2018 ZM 18 03 04 23

Název:
Návrh dotací v oblasti kultury pro rok 2018

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh dotací subjektům pracujícím v oblasti kultury pro rok 2018 a 

rozhodlo

o poskytnutí finanční dotace v roce 2018 u žádostí ve výši nad 50.000,00 Kč pro subjekty pracující v oblasti 
kultury:
1. Děčínský pěvecký sbor z. s. – Koncertní činnost v roce 2018 - 100.000,00 Kč 
2. Děčínský symfonický orchestr, spolek - Zájmová umělecká činnost, koncerty vážné hudby – 100 000,00 Kč 
3. Her Majesty, z.s.- Her Majesty street dance company – 30.000,00 Kč 
4. Junák - český skaut, středisko Sojčáci Děčín, z. s. - Kulturní a volnočasové aktivity skautského střediska v 
roce 2018 – 50.000,00 Kč 
5. Mateřské centrum Bělásek z.s. – Akce s Běláskem 2018 - 45.000,00 Kč 
6. Slunečnice, z.s. – Spojené světy 2018 - 10.000,00 Kč 
7. Spolek rodičů při Gymnáziu Děčín – Hudba bez hranice - 100.000,00 Kč 
8. Svaz českých divadelních ochotníků, z.s. – Děčínská brána 2018 + činnost DS Karel Čapek Děčín v roce 
2018 - 90.000,00 Kč 
9. Židovská obec Děčín – Synagoga místem pro kulturu a vzdělávání - 60.000,00 Kč a

o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v předloženém znění.

Stanovisko RM:
Rada města usnesením č. 18 05 39 01 ze dne 6. 3. 2018 doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o 
poskytnutí finanční dotace v roce 2018 u žádostí ve výši nad 50.000,00 Kč pro subjekty pracující v oblasti 
kultury a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v předloženém znění.

Cena: 585 000,00

Návrh postupu: RM doporučuje rozhodnout



Důvodová zpráva:
Odbor školství a kultury předkládá zastupitelstvu města k rozhodnutí dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb. o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, návrh dotací pro rok 2018 subjektům, které pracují v oblasti kultury. 

Pro rok 2018 byl schválen rozpočet: 1.170.000,00 Kč - dotace pro subjekty pracující v oblasti kultury.

Celkem bylo v řádném termínu podáno 43 žádostí (celkem 44 projektů) o poskytnutí účelové dotace.

Žádosti jednotlivých kulturních subjektů byly posuzovány v komisi kulturní dne 7. 2. 2018, která se řídila dle 
vyhlášeného dotačního programu a těmito kritérii:
• Počet akcí subjektu (celoroční činnost, nárazové akce). 
• Jejich rozsah a dopad na cílovou skupinu obyvatel (snaha rozložit finanční podporu v co nejširším spektru).
• Možnosti financování subjektu (jiné dotační programy).
• Přínos pro život ve městě (přednostně uspokojit žádosti místních sdružení). 
• Zaměření na kulturní a společenský život (různé projevy kulturní činnosti a preventivní působení jednotlivých 
aktivit především v oblasti dětí a mládeže).
• Respektování tradic města (symfonický orchestr, tradičně se opakující akce). 

Komise kulturní nedoporučila podpořit celkem 3 projekty viz. přiložené tabulky.

Tabulka č. 1 – přehled podaných žádosti o dotace nad 50.000,00 Kč včetně návrhu dotací v celkovém 
objemu finančních prostředků 585.000,00 Kč:

Tabulka č. 2 - přehled poskytnutých dotací na základě rozhodnutá RM u podaných žádostí o dotace do 
50.000,00 Kč v celkové objemu finančních prostředků 585.000,00 Kč.

Vyjádření:

Příloha:
tabulka_1_ZM_navrh_dot
ace_2018.pdf

Komentář:          

Příloha:
tabulka_1_ZM_navrh_dot
ace_2018.pdf

Komentář:          

Příloha:
smlouvy_01_09_nad_50_t
is_Kč.pdf

Komentář:          

Příloha:
smlouvy_01_09_nad_50_t
is_Kč.pdf

Komentář:          

Příloha:
tabulka_2_RM_dotace_20
18.pdf

Komentář:          

Příloha:
tabulka_2_RM_dotace_20
18.pdf

Komentář:          



Schvalovací cesta:

Zpracoval: Mgr. Bc. Iva Bajerová OSK 12.3.2018 08:21 podepsáno

Předkladatel: Mgr. Hana Cermonová 12.3.2018 08:48 podepsáno



Tabulka č. 1 - Přehled podaných žádostí - kulturní činnost 2018 nad 50 tis. Kč

č.

žadatel projekt schváleno 

2017

požadavek 

2018

návrh 

komise

popis projektu

1 Děčínský pěvecký sbor, 

z.s. 

Koncertní činnost v roce 2018 85 000 Kč 100 000 Kč

100 000 Kč

celoroční činnost v oblasti 

sborového zpěvu

2 Děčínský symfonický 

orchestr, spolek

Zájmová umělecká činnost - koncerty 

vážné hudby

100 000 Kč 100 000 Kč

100 000 Kč

4 koncerty vážné hudby

3 Her Majesty, z.s. Her Majesty street dance company 15 000 Kč 100 000 Kč

30 000 Kč

celoroční činnost taneční 

skupiny, účast na soutěžích 

po ČR

4 Junák - český skaut, 

středisko Sojčáci 

Děčín, z. s.

Kulturní a volnočasové aktivity 

skautského střediska v roce 2018

30 000 Kč 77 000 Kč

50 000 Kč

táborové ohlédnutí, literární 

soutěž - V srdci Děčína, 

Pohádkový les, Sv. Jiří pod 

zámkem, den otevřených 

dveří, vánoce

5 Mateřské centrum 

Bělásek z.s.

Akce s Běláskem 2018 30 000 Kč 121 500 Kč

45 000 Kč

celoroční činnost, 

společenské a kulturní akce 

pro celé rodiny

6 Slunečnice, z.s. Spojené světy 2018 - celoroční 

činnost

58 000 Kč

10 000 Kč

ocenění dobrovolníků, 

kulturně-sociální veletrh v 

Pirně, BRN 2018 atd.

7 Spolek rodičů při 

Gymnáziu Děčín

Hudba bez hranic 90 000 Kč 250 000 Kč

100 000 Kč

celoroční činnost pěveckého 

sboru při Gymnáziu Děčín, 

výměna sborové spolupráce 

s kolumbijským sborem 

Suasi z města Chia

8 Svaz českých 

divadelních ochotníků, 

z.s.

Děčínská brána 2018  + činnost DS 

Karel Čapek Děčín v roce 2018

65 000 Kč 90 800 Kč

90 000 Kč

oblastní postupová přehlídka 

amatérského divadla, 

divadelní představení pro 

dospělé a pro děti 



9 Židovská obec Děčín Synagoga místem pro kulturu a 

vzdělávání

55 000 Kč 60 000 Kč

60 000 Kč

celoroční kulturní akce

470 000 Kč 957 300 Kč 585 000 Kč

























































Tabulka č. 2 - Přehled schválených dotací v RM na kulturní činnost 2018 do 50 tis. Kč

č.

žadatel projekt schváleno 

2017

požadavek 

2018

schváleno 

v RM

popis projektu

1 ARBOR - spolek pro 

duchovní kulturu

MHF Lípa Musica 2018 - koncert v 

Děčíně

10 000 Kč 30 000 Kč 25 000 Kč koncert v Děčíně

2 Ars decini z.s Hudba napříč věky a regiony 35 000 Kč 45 000 Kč 45 000 Kč celoroční činnost v oblasti 

sborového zpěvu

3 Art bambini Zpíváme pro radost 20 000 Kč 40 000 Kč 35 000 Kč sborový zpěv - Kvítek a 

Pomněnky

4 ARTCZECH.COM o.s. Společný výtvarný artsalon v 

oblastním muzeu Děčín

5 000 Kč 5 000 Kč společná výstava spolku 

STO Z ledu ven a umělců 

sdružených kolem 

Artczech.com

5 ARTCZECH.COM o.s. Provoz galerie Artmaterial.cz 10 000 Kč 15 000 Kč 15 000 Kč celoroční provoz galerie

6 ARTCZECH.COM o.s. Tisk uměleckých propagačních 

pohledů Děčína

25 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč tisk pohlednic Děčína

7 Asociace vozíčkářů a 

zdravotně i mentálně 

postižených v ČR-

zapsaný spolek, z.s.

Společenská zábava 7 000 Kč 7 500 Kč 7 000 Kč setkání SD Střelnice

8 Územní sdružení 

Českého 

zahrádkářského svazu 

Děčín

Zahrádkářská výstava"Libverda 

2018"

5 000 Kč 10 000 Kč 5 000 Kč zajištění výstavy zahrádkářů - 

poradna, propagace

9 Radek Fridrich Radek Fridrich - česko-německá 

sbírka S 1

10 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč kniha vlakových textů

10 Zapsaný spolek 

H_aluze

Literární Zarafest - Na sever! 20 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 18. ročník literárního festivalu 

Zarafest

11 HARIKOA, z.s. R-Fest 2018 49 000 Kč 0 Kč heppening pro všechny 

pohodové lidi, Oleška 8. 6. - 

10. 6. 2018



12 Hostel Děčín, s. r. o. Vánoční trhy v parku - Hostel Děčín 

Na Skřivance 14

5 000 Kč 49 500 Kč 5 000 Kč kulturní akce - adventní trhy

13 Hudební spolek YXES 

JOKE

Vánoce nad Děčínem 2018 5 000 Kč 11 000 Kč 6 000 Kč autorské koledy - koncerty, 

zámek, Thunská kaple

14 Indigo Děčín, z.s. Poznáváme se 20 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč volný čas pro národnostní a 

etnické menšiny, děti 

ohrožené delikvencí v 

Boleticích

15 Junák - český skaut, 

středisko Úsvit Děčín, 

z. s.

Kulturní aktivity střediska Úsvit 17 000 Kč 48 000 Kč 32 000 Kč akce pro veřejnost zaměřené 

na zvyky a obyčeje 

Masopust, Velikonoce, 

drakiáda, mikulášská, 

Vánoce, betlémské světlo

16 Klub ochotníků a přátel 

loutkového divadla - 

spolek

Výstava marionet na Zámku Děčín 30 000 Kč 15 000 Kč výstava sbírky marionet 

Sváťova divadla

17 Emílie Mrazíková  Děčínské mosty 10 000 Kč 0 Kč výstava v Galerii OC Pivovar 

Děčín

18 Náboženská obec 

Církve československé 

husitské v Děčíně

XIV. charitativní koncert Husova 

sboru

5 000 Kč 8 000 Kč 5 000 Kč koncert  prosinec 2018

19 Nerudný fest.cz Mladí Ladí Dětem 10 000 Kč 24 000 Kč 10 000 Kč podprojekt Mladí Ladí Jazz, 

hudební workshop na zámku

20 Adéla Petáková Tanec Děčín 2018 17 000 Kč 40 000 Kč 30 000 Kč Mezinárodní dny tance v 

Děčíně, taneční představení 

v divadle, krajské taneční 

soutěže, letní taneční škola



21 Alena Pondělíková Dixieland v Růžové zahradě 35 000 Kč 35 000 Kč nultý ročníkm budoucího 

festivalu, celkem pět 

vystoupení, čtvrtky, v letních 

měsících

22 Psychiatrická 

nemocnice Horní 

Beřkovice

Divadlo nám pomáhá 2018 10 000 Kč 20 000 Kč 10 000 Kč kulturní akce pro pacienty z 

Děčína - průběžně jich je v 

léčebně 100.

23 Beřkovické jaro 2018 20 000 Kč 0 Kč multižánrový kulturní a 

vzdělávací program

24 Rákosníček Děčín, z.s. Celý rok je s námi prima 15 000 Kč 26 000 Kč 25 000 Kč celoroční podpora 

společenského dění ve 

městě a prorodiných akrivit

25 Severočeská 

filharmonie Teplice

Koncert v rámci 54. ročníku 

Hudebního festivalu L. van 

Beethovena 2018

10 000 Kč 40 000 Kč 10 000 Kč koncert - divadlo

26 Viktor Sklenář Jedeš fest 35 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč charitativní koncert pro 

Honzíka

27 Skupina 96 - Sdružení 

malířů severních Čech

Stéglův plenér - celoroční činnost - 

výstavy a setkávání

12 000 Kč 35 000 Kč 15 000 Kč Steglův plenér - amatérské 

umění v oblasti malířství, 

výstav, semináře a setkání 

malířů z Děčína, Ústí n/L a z 

Pirny, pokračovat v tradici 

Josefa Stegla

28 Spektrum, z. s. Bavíme se celý rok 10 000 Kč 40 000 Kč 5 000 Kč kulturně společenské 

programy pro 

neorganizovanou mládež, 

celoroční činnost

29 Spolek Smysl života Taneční festival IV. ročník 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč soutěž souborů v romských 

tancích, 16. 6. 2018



30 STO - Z LEDU VEN Valašský folklór při Městských 

slavnostech v Děčíně

40 500 Kč 0 Kč výstava Gallerie OC Pivovar, 

prezentace valašských 

výtvarníků a hudební 

produkce, cimbálovka

31 Sokolská župa 

Severočeská-Novákova

100. výročí Republiky - krajský slet v 

Děčíně

40 000 Kč 20 000 Kč zapojení do oslav 100. výročí 

republiky, výstava knihovna, 

slet, průvod městem

32 Tóny nad městy 17. ročník MHF Tóny nad městy 10 000 Kč 23 000 Kč 15 000 Kč koncert v divadle

33 Zelená pro planetu, z. 

s.

Jeden svět v Děčíně 2018 16 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 10. ročník regionální verze 

Mezinárodního festivalu 

dokumentárních filmů s 

lidsko-právní tématikou

34 Václav Žilík Srdce v dlani 20 000 Kč 10 000 Kč vydání monografie

35 Žlutá žirafa-centrum 

výzkumu a vzdělávání

Ani den bez hudby 15 000 Kč 50 000 Kč 20 000 Kč Celoroční umělecká činnost v 

hudebním, výtvarném a 

dramatickém žádru.

364 000 Kč 991 500 Kč 585 000 Kč



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 22. 3. 2018 ZM 18 03 04 24

Název:
Návrh dotace na rok 2018 pro nájemce Společenského domu Střelnice

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh dotace na rok 2018 na podporu aktivit v oblasti kultury ve 
Společenském domě Střelnice v Děčíně pro nájemce ****** a

rozhodlo

o poskytnutí dotace v roce 2018 pro nájemce Společenského domu Střelnice ****** ve výši 500.000,00 Kč a o 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.

Stanovisko RM:
Rada města usnesením č. RM 18 05 39 06 ze dne 6. 3. 2018 doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o 
poskytnutí dotace v roce 2018 pro nájemce Společenského domu Střelnice ****** ve výši 500.000,00 Kč a o 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.

Cena: 500 000,00

Návrh postupu: RM doporučuje rozhodnout

Důvodová zpráva:
Odbor školství a kultury předkládá zastupitelstvu města žádost nájemce Společenského domu Střelnice Děčín 
o přidělení dotace na kulturní činnost pro rok 2018. Jedná se o dotaci ve výši 500.000,00 Kč, která je určena 
pro nájemce Společenského domu Střelnice na zajišťování a organizování kulturních a společenských aktivit 
ve všech oblastech kultury a společenského života občanů v Děčíně. Dotace ve výši 500.000,00 Kč byla 
schválena v rámci Rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2018 - ostatní kulturní činnost. Přílohou je i 
rozpočet čerpání dotace. 
Komise kulturní projednala žádost o dotaci včetně rozpočtu a přehledu předpokládaných kulturních a 
společenských akcí pro čerpání dotace na rok 2018 a doporučuje dotaci v předloženém rozsahu v roce 2018 
poskytnout. Jednání komise proběhlo elektronicky dne 12. 2. 2018.

Vyjádření:

Příloha: zadost SD Strelnice.pdf Komentář:          



Příloha:
zadost SD Strelnice 
anonimizace.pdf

Komentář:          

Příloha:
smlouva_2018_sd_strelni
ce.pdf

Komentář:          

Příloha:
smlouva_2018_sd_strelni
ce_anonimizace.pdf

Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Mgr. Bc. Iva Bajerová OSK 12.3.2018 08:18 podepsáno

Předkladatel: Mgr. Hana Cermonová 12.3.2018 08:50 podepsáno
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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,  
zastoupené Mgr. Marií Blažkovou, primátorkou, dále jen jako „poskytovatel dotace“. 

 

2) 

jen jako „příjemce dotace“.                                                                                                                                                               
 

 

 II. Předmět smlouvy 
 

1) Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace ve výši 500 000,- Kč na projekt „Kulturní a 
společenská aktivita na Střelnici“ z rozpočtu statutárního města Děčín, kapitoly školství a 
kultury, v souladu s ustanovením § 85 zák. čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 9 odst. 1 písm. h) zák. čís. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti 
o dotaci na podporu aktivit v oblasti kultury ve městě Děčín v roce 2018. 

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

3) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 500 000,- Kč na projekt 
„Kulturní a společenská aktivita na Střelnici“ ve lhůtě do 30 dnů od dne podpisu této 
smlouvy bezhotovostně, převodem na účet uvedený v čl. I., odst. 2) této smlouvy. 

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

5) Účelem dotace je podpora subjektů, zajišťujících kulturní aktivity, zájmovou uměleckou činnost 
a reprezentaci města Děčín v oblasti kultury. Finanční prostředky budou použity dle 
předloženého rozpočtu. 
 
 

III. Povinnosti příjemce   

1) Dotace je poskytována za těchto podmínek: 
 Příjemce dotace: 

a) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu, uvedeném v článku II. odst. 5 této smlouvy, 
dle předloženého projektu, v souladu s položkami nákladového členění předloženého 
rozpočtu, ve výši schválené dotace. K jakýmkoliv změnám projektu nad povolených 25 % z 
výše přidělené dotace na projekt mezi položkami rozpočtu je nezbytný předchozí písemný 
souhlas poskytovatele dotace, 

b) odpovídá poskytovateli dotace za hospodárný způsob využití finančních prostředků, 
vedoucí k dosažení cíle uvedeného v projektu, 

c) je povinen v případě financování projektu z více zdrojů vést účetnictví o poskytnuté dotaci 
odděleně pod samostatnou účetní řadou, 

d) je povinen vést evidenci o čerpání dotace a nejpozději do 15.01.2019 (pokud tento den 
připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit 
poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování, 

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

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

g) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu v termínu do 15. ledna 
následujícího roku po tom roce, na který byla poskytnuta dotace, 
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h) nesmí poskytovat finanční prostředky jiným fyzickým a právnickým osobám, pokud nejde 
o úhradu spojenou s realizací projektu, na který byly poskytnuty, 

i) nesmí použít dotaci na nezpůsobilé náklady definované v  dotačním programu „Podpora 
aktivit v oblasti kultury“ v roce 2018,   

j) drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, který bude pořízen z dotace poskytnuté 
statutárním městem Děčín, se zavazuje využívat ke své hlavní činnosti po dobu nejméně 
pěti let nebo se souhlasem poskytovatele dotace bezúplatně převést na jinou osobu. 

2) Příjemce dotace je oprávněn před dnem vyúčtování poskytnuté dotace učinit písemné 
prohlášení, že projekt, na který byla dotace poskytnuta, nezrealizuje. Pro případ, že tak učiní, 
je povinen zaplatit poskytovateli dotace úrok z prodlení stanovený předpisem 
občanskoprávním, který počne plynout ode dne připsání dotace na účet příjemce dotace až do 
dne připsání vrácené dotace na účet poskytovatele dotace. 

3) Příjemce dotace je povinen ve lhůtě do 15.01. roku následujícího po roku, na který mu byla 
dotace poskytnuta, vrátit poskytovateli dotace nevyčerpanou část dotace na č. ú. 
921402389/0800 ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín. 

4) S vrácením dotace je příjemce dotace povinen zaslat poskytovateli dotace avízo o vrácených 
finančních prostředcích na účet poskytovatele dotace. Avízo musí obsahovat název příjemce 
dotace, název projektu, číslo účtu, ze kterého byly prostředky zaslány, číslo účtu, na které byly 
prostředky zaslány, variabilní symbol (IČ), pod kterým byly prostředky zaslány a datum 
odeslání. Avízo je příjemce dotace povinen doručit prostřednictvím podatelny Magistrátu města 
Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín 4. 

5) Příjemce dotace je povinen ve lhůtě do 15 dnů ode dne obdržení výzvy vrátit poskytovateli 
dotace neuznatelné náklady zjištěné při kontrole předloženého vyúčtování na č. ú. 19-
921402389/0800, vedený u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín. 

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

  
IV. Ostatní a závěrečná ustanovení 

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

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že tato smlouva bude 
poskytovatelem dotace zveřejněna.  

2) Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět tuto smlouvu s výpovědní dobou o délce 15 dnů 
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. odst. 5 této smlouvy, 
c) závěrečné vyúčtování nebylo předloženo v termínu do 15.01.2019. 

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

5) Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2018. Smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě 
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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 3 vyhotoveních, přičemž příjemce obdrží 1 vyhotovení a 
poskytovatel 2 vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich vůli a 
na důkaz tohoto podepisují. 

 

 V Děčíně dne V Děčíně dne  

 

 

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

 za poskytovatele dotace za příjemce dotace 
         Mgr. Marie Blažková               

 
  
 



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 22. 3. 2018 ZM 18 03 04 25

Název:
Žádost o poskytnutí dotace „Děčínská kotva 2018“

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh dotace na zajištění kulturní akce 47. ročník Mistrovství floristů ČR 
„Děčínská kotva 2018“ a 

rozhodlo

o poskytnutí dotace ve výši 200.000,00 Kč Střední škole zahradnické a zemědělské Antonína Emanuela 
Komerse, Děčín - Libverda, příspěvková organizace na zajištění kulturní akce „Děčínská kotva 2018“ a o 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.

Stanovisko RM:
Rada města usnesením č. RM 18 05 39 05 ze dne 6. 3. 2018 doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o 
poskytnutí dotace ve výši 200.000,00 Kč Střední škole zahradnické a zemědělské Antonína Emanuela 
Komerse, Děčín - Libverda, příspěvková organizace na zajištění kulturní akce „Děčínská kotva 2018“ a o 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.

Cena: 200 000,00

Návrh postupu: RM doporučuje rozhodnout

Důvodová zpráva:
Odbor školství a kultury předkládá zastupitelstvu města návrh na poskytnutí dotace Střední škole zahradnické 
a zemědělské Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, příspěvková organizace. Jedná se o dotaci na 
zajištění kulturní akce v rámci městských slavností „Děčínská kotva 2018“ v termínu 16. 5. – 20. 5. 2018. 
Letošní mistrovství floristů České republiky „Děčínská kotva 2018“ bude již 47. ročníkem a je nejvyšší 
oborovou soutěží. Letošník ročník má název„Jedno století“.
Děčínská kotva je zařazena do programu Rodinného stříbra Ústeckého kraje.
Projekt bude realizován v prostorech zámku Děčín, kde bude soutěž i výstava pro veřejnost. 
Dotace ve výši 200.000,00 Kč je zahrnuta v rámci schváleného rozpočtu Městských slavností Děčín 2018.

Vyjádření:

Příloha:
zadost_Libverda_2018.pd
f

Komentář:          



Příloha:
zadost_Libverda_2018_an
onimizace.pdf

Komentář:          

Příloha:
Rozpočet_DK_2018_OK.p
df

Komentář:          

Příloha:
Rozpočet_DK_2018_OK.p
df

Komentář:          

Příloha: smlouva_Libverda.pdf Komentář:          

Příloha: smlouva_Libverda.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Mgr. Bc. Iva Bajerová OSK 12.3.2018 08:14 podepsáno

Předkladatel: Mgr. Hana Cermonová 12.3.2018 08:47 podepsáno



 

   
Českolipská 123, Děčín XXVII, 405 02 

Telefon: +420 412 524 692  Fax: +420 412 524 694  Domov mládeže: +420 412 524 515  
E-mail: libverda@libverdadc.cz, www.libverdadc.cz  

IČ: 472 746 54 Bankovní spojení: ČSOB Děčín 101 166 835/0300, KB Děčín 7034-18028-431/0100 

 

Magistrát města Děčín 

OŠaK, paní Bc. Lenka Holavová  

         Č. j.: SŠZaZe0059/2018 

         V Děčíně 17. 1. 2018  

 

 

Vážená paní Holavová, 

 

dovolte, abych i letos požádal o poskytnutí účelově vázaného příspěvku v rámci podpory kulturních 
akcí v Děčíně, na tradiční, již 47. ročník akce Děčínská kotva 2018 – Mistrovství floristů ČR. Rozpočet 
akce je přílohou této žádosti. Jedná se příspěvek ve výši 200 000,- Kč, který je určen na organizační a 
technické zajištění této prestižní soutěže floristů.  
 

Žadatel: 
Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, p. o., 
Českolipská 123, 405 02 Děčín XXVII. 
 

IČO: 47274654 

 

DIČ: CZ 47274654 

 

Číslo účtu a bankovní spojení: 101166835/0300 

 

Požadovaná částka: 200 000,- Kč  
 

Účel použití: Organizační a technické zajištění soutěže Děčínská kotva 2018 – Mistrovství floristů ČR 

 

Doba konání: 16. – 20. 5. 2018 

 

Odůvodnění žádosti: Nejvýznamnější floristická soutěž spojená již 47 let s Děčínem. Jedná se o 
nejvyšší oborovou soutěž Mistrovství floristů ČR. Jedenkrát za čtyři roky je soutěž nominační a vzchází 
z ní zástupce ČR, vyslaný na Evropský pohár ve floristice. Soutěž v roce 2018 bude již 47. ročníkem. 
Zúčastní se zástupci většiny tradičních zahradnických škol a učilišť v ČR a zaměstnanci některých 
zahradnických podniků a květinových síní. Pro město Děčín, stejně jako pro Ústecký kraj se jedná o 
velkou reprezentaci. 
 

 

 

Děkuji a jsem s pozdravem. 
 

 

 

 

Ing. Libor Kunte, Ph.D. 
ředitel školy 

 



Rozpočet projektu (neinvestiční náklady) na rok 2018 podle nákladových položek                                                            

Název projektu:

Nákladová položka Poznámka - slovní komentář 

1. Provozní náklady celkem 0 

0 

z 
to

ho
:

- kancelářské potřeby 0 

- čistící prostředky

- vybavení (DDHM) do 40 tis.

- pohonné hmoty

- ostatní materiálové náklady

0 

1.2.1 Energie 0 0 0 0 

z 
to

ho
:

- elektřina

- plyn

- vodné, stočné

- jiné

1.2.2 Opravy a udržování 0 0 0 0 

- ostatní - konkretizujte

1.2.3 Cestovné 0 

z 
to

ho
: - cestovné zaměstnanců

ubytování účastníků

1.2.4 Ostatní služby 0 

z 
to

ho
:

- telefony

- poštovné

- internet

Předpokládané 
náklady projektu na 

rok 2018 (Kč)

 Dotace z jiných 
zdrojů na rok 2018 

(Kč)

Vlastní podíl na rok 
2018 (Kč)

Požadavek od 
statutárního města 
Děčín na rok 2018 

(Kč)

315 000 115 000 200 000 

1.1 Materiálové náklady celkem 80 000 50 000 30 000 

10 000 10 000 

25 000 25 000 

45 000 40 000 5 000 

1.2 Nemateriálové náklady celkem 80 000 20 000 60 000 

40 000 5 000 35 000 

40 000 5 000 35 000 

40 000 15 000 25 000 



Rozpočet projektu (neinvestiční náklady) na rok 2018 podle nákladových položek                                                            

Název projektu:

Nákladová položka Poznámka - slovní komentář 
Předpokládané 

náklady projektu na 
rok 2018 (Kč)

 Dotace z jiných 
zdrojů na rok 2018 

(Kč)

Vlastní podíl na rok 
2018 (Kč)

Požadavek od 
statutárního města 
Děčín na rok 2018 

(Kč)

z 
to

ho
: - nájemné

- právní a ekonomické služby

- školení a vzdělávání

- pořízení DDNM do Kč 60 tis. 

- jiné ostatní služby

1.3 Jiné provozní náklady 0 

z 
to

ho
: - stravování účastníků

nákup služeb

- 

2. Osobní náklady celkem 0 0 

z 
to

ho
: - hrubé mzdy včetně odvodů 0 

- OON na DPČ

- OON na DPP

Celkové náklady 0 

40 000 15 000 25 000 

155 000 45 000 110 000 

65 000 20 000 45 000 

90 000 25 000 65 000 

35 000 35 000 

35 000 35 000 

350 000 150 000 200 000 
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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,  
zastoupené Mgr. Marií Blažkovou, primátorkou, dále jen jako „poskytovatel dotace“. 

 

2) Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, 
příspěvková organizace, Českolipská 123, Děčín – Děčín XXVII-Březiny, 405 01 Děčín, 
IČ: 47274654, č. účtu 101166835/0300, ved. u ČSOB a. s., pobočka Děčín 
zastoupená Ing. Liborem Kuntem, Ph.D., ředitelem, dále jen jako „příjemce dotace“. 

 
 

 II. Předmět smlouvy 
 

1) Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace na projekt „Děčínská kotva 2018“ ve výši 
200 000,- Kč z rozpočtu statutárního města Děčín, kapitoly školství a kultury, v souladu 
s ustanovením § 85 zák. čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, a ust. § 9 odst. 1 písm. h) zák. čís. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o dotaci. 

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

3) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 200 000,- Kč na projekt 
„Děčínská kotva 2018“ ve lhůtě do 30 dnů od dne podpisu této smlouvy bezhotovostně, 
převodem na účet uvedený v čl. I., odst. 2) této smlouvy. 

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

5) Účelem dotace je podpora subjektů, zajišťujících kulturní aktivity, zájmovou uměleckou činnost 
a reprezentaci města Děčín v oblasti kultury. Finanční prostředky budou použity dle rozpočtu 
projektu a to následovně: 
60 000,- Kč - nájemné, ubytování  
45 000,- Kč – stravování účastníků 
30 000,- Kč – materiálové náklady 
65 000,- Kč – jiné provozní náklady  

 
 
 

III. Povinnosti příjemce   

1) Dotace je poskytována za těchto podmínek: 
 Příjemce dotace: 

a) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu, uvedeném v článku II. odst. 5 této smlouvy, 
dle předloženého projektu, v souladu s položkami nákladového členění předloženého 
rozpočtu, ve výši schválené dotace. K jakýmkoliv změnám projektu nad povolených 25 % z 
výše přidělené dotace na projekt mezi položkami rozpočtu je nezbytný předchozí písemný 
souhlas poskytovatele dotace, 

b) odpovídá poskytovateli dotace za hospodárný způsob využití finančních prostředků, 
vedoucí k dosažení cíle uvedeného v projektu, 

c) je povinen v případě financování projektu z více zdrojů vést účetnictví o poskytnuté dotaci 
odděleně pod samostatnou účetní řadou, 

d) je povinen vést evidenci o čerpání dotace a nejpozději do 15.01.2019 (pokud tento den 
připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit 
poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování dle podmínek stanovených v dotační programu 
„Podpora aktivit v oblasti kultury“ v roce 2018, 
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e) je povinen umožnit poskytovateli dotace provedení kontroly správnosti (zejména 
hospodárnosti a účelnosti) použití dotace, včetně kvality poskytnutých služeb, 

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

g) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu v termínu do 15. ledna 
následujícího roku po tom roce, na který byla poskytnuta dotace, 

h) nesmí poskytovat finanční prostředky jiným fyzickým a právnickým osobám, pokud nejde 
o úhradu spojenou s realizací projektu, na který byly poskytnuty, 

i) drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, který bude pořízen z dotace poskytnuté 
statutárním městem Děčín, se zavazuje využívat ke své hlavní činnosti po dobu nejméně 
pěti let nebo se souhlasem poskytovatele dotace bezúplatně převést na jinou osobu, 

2) Příjemce dotace je oprávněn před dnem vyúčtování poskytnuté dotace učinit písemné 
prohlášení, že projekt, na který byla dotace poskytnuta, nezrealizuje. Pro případ, že tak učiní, 
je povinen zaplatit poskytovateli dotace úrok z prodlení stanovený předpisem 
občanskoprávním, který počne plynout ode dne připsání dotace na účet příjemce dotace až do 
dne připsání vrácené dotace na účet poskytovatele dotace. 

3) Příjemce dotace je povinen ve lhůtě do 15.01. roku následujícího po roku, na který mu byla 
dotace poskytnuta, vrátit poskytovateli dotace nevyčerpanou část dotace na č. ú. 
921402389/0800 ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín. 

4) S vrácením dotace je příjemce dotace povinen zaslat poskytovateli dotace avízo o vrácených 
finančních prostředcích na účet poskytovatele dotace. Avízo musí obsahovat název příjemce 
dotace, název projektu, číslo účtu, ze kterého byly prostředky zaslány, číslo účtu, na které byly 
prostředky zaslány, variabilní symbol (IČ), pod kterým byly prostředky zaslány a datum 
odeslání. Avízo je příjemce dotace povinen doručit prostřednictvím podatelny Magistrátu města 
Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín 4. 

5) Příjemce dotace je povinen ve lhůtě do 15 dnů ode dne obdržení výzvy vrátit poskytovateli 
dotace neuznatelné náklady zjištěné při kontrole předloženého vyúčtování na č. ú. 19-
921402389/0800, vedený u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín. 

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

  
IV. Ostatní a závěrečná ustanovení 

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

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že tato smlouva bude 
poskytovatelem dotace zveřejněna.  

2) Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět tuto smlouvu s výpovědní dobou o délce 15 dnů 
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. odst. 5 této smlouvy, 
c) závěrečné vyúčtování nebylo předloženo v termínu do 15.01.2019. 

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

5) Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2018. 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 3 vyhotoveních, přičemž příjemce obdrží 1 vyhotovení a 
poskytovatel 2 vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich vůli a 
na důkaz tohoto podepisují. 

 

 V Děčíně dne V Děčíně dne  

 

 

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

 za poskytovatele dotace za příjemce dotace 
         Mgr. Marie Blažková              Ing. Libor Kunte, Ph.D. 
 
 
 



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 22. 3. 2018 ZM 18 03 04 26

Název:
Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města

bere na vědomí

informaci k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství.

Stanovisko RM:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědoní informaci k riziku navýšení nákladů za odpadové 
hospodářství.

Cena:      

Návrh postupu:          

Důvodová zpráva:
Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH), Spolek veřejně prospěšných služeb (SVPS) a Sdružení 
komunálních služeb (SKS), zaslala všem obcím a městům informaci k riziku navýšení nákladů za odpadové 
hospodářství obcí/měst. Krajský úřad, odbor životního prostředí postoupil statutárnímu městu Děčín dopisy od 
Ministerstva životního prostředí a Svazu měst a obcí, jako reakci na výše uvedené. V příloze přidkládáme i 
stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí, které OKD obdrželo 21.2.2018 tj. po 
jednání rady města. 

Vyjádření:

Příloha: ČAOH.pdf Komentář:          

Příloha: MŽP.pdf Komentář:          

Příloha: SMO.pdf Komentář:          

Příloha: Kraj OŽP.pdf Komentář:          



Příloha: ČAOH 1.pdf Komentář:          

Příloha: MŽP 1.pdf Komentář:          

Příloha: SMO 1.pdf Komentář:          

Příloha: Kraj OŽP 1.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Přemysl Mička OKD 7.3.2018 11:50 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 7.3.2018 15:49 podepsáno



























MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 22. 3. 2018 ZM 18 03 04 27

Název:
Poskytnutí finančního 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

1. o poskytnutí finančního daru ve výši 50 000,00 Kč Krajské zdravotní, a.s.
2. o uzavření smlouvy, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu.

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

Cena: 50 000,00

Návrh postupu: RM doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí finančního daru



Důvodová zpráva:
Rada města znovu projednala žádost (příloha č.1) 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 dne 6. 3. 2018 na základě nových zdrojů informací, které zde sdělujeme. 
Provoz Mobilního hospice Masarykovy nemocnice byl zahájen k 1. 9. 2014 za podpory Nadačního fondu 
AVAST. Nejdůležitější podmínky pro převzetí do péče mobilního hospice jsou ukončená onkologická léčba a 
celodenní přítomnost schopné pečující osoby. Spádovou oblastí je Ústí nad Labem s dojezdem cca 30 km, 
tedy včetně města Děčína (aktuálně 35 pacientů) a měl by být zachován dojezdový čas 60 minut od nahlášení 
akutních obtíží rodinou. Dále je zajištěna 24hodinová dostupnost péče sesterské i lékařské. Za služby 
Mobilního hospice Masarykovy nemocnice si pacienti nepřiplácejí, přestože zdravotní pojišťovny tuto péči 
dosud nehradily. Mobilní specializovaná paliativní péče je však nově hrazena od 1. 1. 2018 po uzavření smluv 
se zdravotními pojišťovnami, ale i tak úhrada od pojišťovny nepokryje reálné náklady, takže stále je nutno péči 
financovat vícezdrojově, tzn. z grantů a darů. Provoz Mobilního hospice Masarykovy nemocnice je z větší 
části dotován Krajskou zdravotní, a. s., podílí se i Ústecký kraj, na druhý služební automobil přispěly i okolní 
obce a významným dárcem je Nadační fond Evy Matějkové. Cílem péče mobilního hospice je splnit přání těm 
pacientům, kteří chtějí svůj konec života prožít v domácím prostředí a v kruhu svých blízkých. Paliativní 
specialisté nepomáhají lidem umírat, ale pomáhají jim prožívat zbývající dny jejich životů tak dobře, jak je to 
možné. 
Sociálně zdravotní komise města Děčín žádost dne 7. 3. 2018 projednala a doporučuje přidělení finančního 
daru ve výši 50 000,00 Kč pro Krajskou zdravotní, a.s. - Mobilní hospic Masarykovi nemocnice v Ústí nad 
Labem.
V případě rozhodnutí o poskytnutí finančního daru, bude odbor sociálních věcí a zdravotnictví žádat o finanční 
prostředky z rezervy města.

Vyjádření:

Příloha:
zadost_Krajska_zdravotni
.pdf

Komentář: Příloha č.1

Příloha:
zadost_Krajska_zdravotni
_anonym.pdf

Komentář:          

Příloha: KZ_dar_hospic.pdf Komentář: Příloha č. 2

Příloha:
KZ_dar_hospic_anonym_
do_ZM.pdf

Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Renáta Grešíková OSV 13.3.2018 09:14 podepsáno

Předkladatel: Mgr. Hana Cermonová 13.3.2018 14:26 podepsáno







Darovací smlouva 
          uzavřená v souladu s ust. 2055 a násl., zák. čís. 89/2012 Sb. 
 

mezi 
 
Statutární město Děčín, se sídlem Děčín IV - Podmokly, Mírové nám. 1175/5, PSČ 405 38 
IČ 00261238 
zastoupené primátorkou Mgr. Marií Blažkovou 
(dále jako dárce) 
 
a 
 
společností Krajská zdravotní, a.s., se sídlem Ústí nad Labem – Severní Terasa, Sociální 
péče 3316/12a, PSČ 401 13, IČ 254 88 627, 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, 
vložka 1550, 
zastoupenou Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem 
(dále jako obdarovaný) 
 
Předmětem smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši 
 

50 000 Kč (padesáttisíckorunčeských). 
 
Finanční dar je poskytnut dle následujících ujednání: 
 
1. O poskytnutí finančního daru rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. ZM  …….. ze 

dne ……... 

2. Dárce převede sjednanou částku ve prospěch účtu č. 
, a to nejpozději do 15 pracovních dnů od 

uzavření této smlouvy. 

3. Obdarovaný použije dar na pořízení osobního automobilu pro Mobilní hospic Krajské 
zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 

4. Obdarovaný touto smlouvou dar přijímá.  

5. Dárce i obdarovaný shodně prohlašují, že jim nejsou známy právní ani faktické okolnosti 
bránící platnému uzavření smlouvy. 

6. Obdarovaný svým podpisem stvrzuje, že splní všechny své povinnosti vyplývající pro něj 
z daňových předpisů. 

7. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva plně odpovídá jejich svobodné 
a pravé vůli a její uzavření je učiněno svobodně a vážně. 

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

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze stran obdrží po jednom. 
 
 
V Děčíně dne                  V Ústí nad Labem dne 
 
 
 
 
......................................... ......................................... 
 dárce obdarovaný 



Konané dne: 22. 3. 2018 ZM 18 03 04 28

Název:
Stanovisko ke zřízení komplexního školského a poradenského zařízení, včetně zřízení 1. stupně základní 
školy speciální

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo žádost Speciální mateřské školy Vilík o vydání stanoviska obce ke zřízení 
komplexního školského a poradenského zařízení, včetně zřízení 1. stupně základní školy speciální a 

rozhodlo

vydat stanovisko města Děčín: Statutární město Děčín nemá námitek ke zřízení komplexního školského a 
poradenského zařízení, včetně zřízení 1. stupně základní školy speciální při Speciální mateřské škole Vilík, 
Teplická 137/172, 405 02 Děčín VIII.

Stanovisko RM:
Rada města usnesením č. 18 05 39 10 ze dne 06.03.2018 doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o 
vydání stanoviska: Statutární město Děčín nemá námitek ke zřízení komplexního školského a poradenského 
zařízení, včetně zřízení 1. stupně základní školy speciální při Speciální mateřské škole Vilík, Teplická 137/172, 
405 02 Děčín VIII.

Cena: 0,00

Návrh postupu: Rada města doporučuje rozhodnout

Důvodová zpráva:
Dne 05.02.2018 požádala Bc. Ivana Poschová, ředitelka Speciální mateřské školy Vilík o vydání stanoviska ke 
zřízení komplexního školského a poradenského zařízení. Tuto žádost předkládáme v příloze č. 1. 

Dle sdělení žadatelky bude stanovisko obce předloženo Krajskému úřadu Ústeckého kraje pro získání 
nemovitosti uvedené v žádosti. Pokud Bc. Poschová nemovitost pro realizaci svého záměru získá, bude 
muset také zažádat o změnu zápisu školy v rejstříku škol.

Stanovisko obce patří dle § 147 odst. 1 písm. p) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), mezi náležitosti, které je nutné předložit při žádosti o 
zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku škol. 

Žádost Bc. Poschové projednala komise výchovy a vzdělávání dne 26.02.2018, stanovisko komise přikládáme 
v příloze č. 2. 

Vyjádření:

Příloha:
priloha_c_1_zadost_MS_
Vilik.pdf

Komentář:          



Příloha:
priloha_c_1_zadost_MS_
Vilik.pdf

Komentář:          

Příloha:
prioha_c_2_zapis_komise
VV.pdf

Komentář:          

Příloha:
prioha_c_2_zapis_komise
VV_anon.pdf

Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Mgr. Bc. Iva Bajerová OSK

Předkladatel: Mgr. Hana Cermonová

typ zobrazení anonymně

Postoupit materiál:          

Poznámka k postoupení:
         











MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 22. 3. 2018 ZM 18 03 04 29

Název:
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Děčín

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřízených 
statutárním městem Děčín a

schvaluje

dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Děčín s účinností od 
1. 4. 2018.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřízených statutárním 
městem Děčín a doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových 
organizací zřízených statutárním městem Děčín s účinností od 1. 4. 2018.

Cena: 0,00

Návrh postupu: Doporučuje schválit.



Důvodová zpráva:
Odbor školství a kultury, odbor sociálních věcí a zdravotnictví a odbor životního prostředí předkládají 
Zastupitelstvu města dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 
Děčín s účinností od 1. 4. 2018. 
Důvodová zpráva: 
Důvodem je úprava zřizovacích listin dle platné legislativy a nové stanovení povinností ředitelům 
příspěvkových organizací. Jedná se zejména o tyto povinnosti: 
- jmenování zástupce ředitele, který ho po dobu jeho nepřítomnosti bude zastupovat v plném rozsahu činnosti 
a tuto skutečnost předložit na vědomí zřizovateli
- možnost příspěvkové organizace připravovat a realizovat investiční akce, pouze v případě dotačních výzev, 
kde žadatelem může být jen příspěvková organizace, a to na základě schváleného investičního záměru v radě 
města 
- povinnost řídit se vnitřními předpisy vydávanými zřizovatelem pro příspěvkové organizace. 

Za OSK jsou předkládány následující dodatky ke zřizovacím listinám a pracovní verze zřizovacích listin s 
vyznačenými změnami: 
1) Dodatek č. 8 ke zřizovací listině Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, příspěvková organizace 
2) Dodatek č. 8 ke zřizovací listině Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, příspěvková organizace 
3) Dodatek č. 8 ke zřizovací listině Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, příspěvková organizace 
4) Dodatek č. 8 ke zřizovací listině Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13, příspěvková organizace 
5) Dodatek č. 8 Ke zřizovací listině Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková 
organizace 
6) Dodatek č. 8 ke zřizovací listině Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330, příspěvková 
organizace 
7) Dodatek č. 9 ke zřizovací listině Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace 
8) Dodatek č. 9 ke zřizovací listině Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace 
9) Dodatek č. 9 ke zřizovací listině Základní škola Děčín I, Komenského náměstí 622/3, příspěvková 
organizace 
10) Dodatek č. 9 ke zřizovací listině Základní škola a Mateřská škola XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková 
organizace 
11) Dodatek č. 10 ke zřizovací listině Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková 
organizace 
12) Dodatek č. 10 ke zřizovací listině Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, 
příspěvková organizace 
13) Dodatek č. 11 ke zřizovací listině Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková 
organizace 
14) Dodatek č. 11 ke zřizovací listině Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 
15) Dodatek č. 12 ke zřizovací listině Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace 
16) Dodatek č. 12 ke zřizovací listině Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace 
17) Dodatek č. 13 ke zřizovací listině Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám., příspěvková 
organizace 
18) Dodatek č. 14 ke zřizovací listině Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, 
příspěvková organizace 
19) Dodatek č. 9 ke zřizovací listině Městské knihovny Děčín, příspěvková organizaci 
20) Dodatek č. 12 ke zřizovací listině Zámek Děčín, příspěvková organizaci 
21) Dodatek č. 8 ke zřizovací listině Městského divadla Děčín, příspěvková organizaci 
22) Dodatek č. 9 ke zřizovací listině Děčínské sportovní, příspěvková organizaci 

Důvodová zpráva za OSV: 
Důvodová zpráva se rozšiřuje o změny v Čl. III. v bodě 3.1. je uvedení ZL do souladu se skutečností v 
pečovatelské službě a službě CSS minibus, kde došlo k některým změnám v souvislosti s požadavky na tyto 
služby. Dále pak v Čl. VIII bod 8.2. došlo ke změně některých adres poskytovaných služeb s ohledem na 
změny v pečovatelské službě, službě azylového domu Kompas a službě chráněného bydlení. 
Za OSV je předkládán následující dodatek ke zřizovací listině a pracovní verze zřizovací listiny s vyznačenými 
změnami: 
23) Dodatek č. 22 ke zřizovací listině Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

Za OŽP jsou předkládány následující dodatky ke zřizovacím listinám a pracovní verze zřizovacích listin s 



vyznačenými změnami: 
24) Dodatek č. 8 ke zřizovací listině Lesního úřadu Děčín, Bynovská 74/20, 405 02 Děčín, příspěvková 
organizace 
25)Dodatek č. 7 ke zřizovací listině Zoologické zahrady Děčín – Pastýřská stěna, příspěvková organizace

Vyjádření:

Příloha: Dodatky ZL OSK.pdf Komentář:          

Příloha: Dodatky ZL OSK.pdf Komentář:          

Příloha: Dodatky ZL OSV.pdf Komentář:          

Příloha: Dodatky ZL OSV.pdf Komentář:          

Příloha: Dodatky ZL OZP.pdf Komentář:          

Příloha: Dodatky ZL OZP.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Mgr. Bc. Iva Bajerová OSK 9.3.2018 13:50 podepsáno

Předkladatel: Mgr. Hana Cermonová 12.3.2018 08:51 podepsáno















































































































































































































MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 22. 3. 2018 ZM 18 03 04 30

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

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů ******, oba trvale bytem ****** o uzavření dohody o uznání 
dluhu a povolení splátek a

schvaluje

uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s manželi ****** v celkové výši 39.478,55 Kč v 
předloženém znění.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 20. 2. 2018 žádost o uzavření dohody o uznání dluhu a 
povolení splátek a usnesením č. RM 18 04 37 02 doporučila zastupitelstvu města schválit dohodu o uznání 
dluhu a povolení splátek s manželi ****** v celkové výši 39.478,55 Kč v předloženém znění.

Cena: 39 478,55

Návrh postupu: RM doporučuje schválit uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek.

Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 

V souladu se směrnicí č. 4-5 ze dne 23. 8. 2016 požádali bývalí nájemníci městského bytu odbor místního 
hospodářství o projednání a schválení dohody o uznání dluhu a povolení splátek.

Žadatelé: ****** 
Dlužná částka se skládá z nedoplatku nájmu a služeb spojených s užíváním bytu č. 24, Vilsnická 143/65, 
Děčín VII v částce 36.730,33 Kč a úroku z prodlení v částce 2.748,22 Kč.

Vyjádření:

Příloha: zadost_ZM_18043702.pdf Komentář:          

Příloha:
dohoda_ZM_18043702.pd
f

Komentář:          



Příloha:
zadost_ZM_18043702_an
onym.pdf

Komentář:          

Příloha:
dohoda_ZM_18043702_an
onym.pdf

Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 13.3.2018 06:49 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 13.3.2018 13:15 podepsáno





 

Uznání dluhu a dohoda o splátkách 

v souladu s ustanovením § 2053 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 
 
Statutární město Děčín, 
se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV 
IČO: 00261238  
zastoupené Mgr. Marií Blažkovou, primátorkou statutárního města Děčín 
(dále jen „věřitel“) 
 
a 
 

oba trvale bytem 
 (dále jen „dlužníci“) 
 
uzavírají toto 
 

Uznání dluhu a dohodu o splátkách 
 

I. 
 

1. Účastníci této dohody prohlašují, že dlužníci dluží věřiteli ke dni podpisu této dohody: 
 

nájem a platby za služby spojené s užíváním bytu
ve výši                    36.730,33 Kč         
úrok z prodlení ve výši                         2.748,22 Kč 
celkem částku                   39.478,55 Kč        
 

2. Částku 39.478,55 Kč, slovy: třicet devět tisíc čtyři sta sedmdesát osm korun českých, 
padesát pět haléřů uznávají dlužníci co do důvodu i výše včetně zákonného 
příslušenství a zavazují se ji zaplatit v souladu s čl. II. této dohody.  

 
 

II. 
 

1. Dlužníci se zavazují uhradit věřiteli svůj závazek ve výši 39.478,55 Kč v pravidelných 
měsíčních splátkách ve výši 700,00 Kč. První splátka bude uhrazena nejpozději do 
posledního dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byla dohoda podepsána. 
 

2. Splátky dluhu budou poukazovány na účet věřitele vedený u ČS, a.s., č.ú. 4169292/0800, 
pod v.s. 14302402 nebo hrazeny v hotovosti v pokladně Magistrátu města Děčín.  
 

3. Za dobu povolení splátek je věřitel oprávněn požadovat po dlužnících zaplacení úroku 
z prodlení dle platného nařízení vlády. Dlužníci se zavazují zaplatit úrok z prodlení do 
8 dnů ode dne obdržení výzvy věřitele k jeho zaplacení. 

 
4. V případě prodlení s úhradou, byť jen jediné měsíční splátky, delšího než 5 dnů, ztrácejí 

dlužníci výhodu splátek, zbývající částka dluhu se stává splatnou ihned a dlužníci jsou 
povinni neprodleně uhradit tuto celou zbývající část dluhu na účet věřitele. 
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III. 
 

1. Jakékoliv změny této dohody mohou být učiněny pouze na základě písemných dodatků, 
podepsaných oběma smluvními stranami. 
 

2. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po 
jednom vyhotovení. 
 

3. Tato dohoda nabývá platnosti schválením zastupitelstva města a účinnosti dnem 
podpisu oběma smluvními stranami. 
 

4. Účastníci této dohody prohlašují, že si tuto dohodu náležitě přečetli a souhlasí s jejím 
obsahem. Účastníci této dohody dále prohlašují, že tato dohoda byla uzavřena za jejich 
vážné a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na 
důkaz toho připojují níže své podpisy. 

 
 
 
 
 
V Děčíně dne                      V Děčíně dne  

 
Mgr. Marie Blažková               

        
 

………………………………………..               ………………………………………..                           
          věřitel                                                                           dlužníci 

          
                                          



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 22. 3. 2018 ZM 18 03 04 31

Název:
Přijetí dotace na projekt „Koordinátor terénní práce v Děčíně“

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo přijetí dotace na projekt „Koordinátor terénní práce v Děčíně“ a

schvaluje

přijetí dotace z Operačního programu Zaměstnanost na projekt „Koordinátor terénní práce v Děčíně“.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 06.03.2018 přijetí dotace na projekt „Koordinátor terénní práce v Děčíně“ a svým 
usnesením č. RM 18 05 36 02 doporučuje zastupitelstvu města přijetí dotace z Operačního programu 
Zaměstnanost na projekt „Koordinátor terénní práce v Děčíně“.

Cena: 1 011 000,00

Návrh postupu: RM doporučuje přijetí dotace schválit.



Důvodová zpráva:
Rada města dne 11.07.2017 svým usnesením č. RM 17 13 36 01 schválila záměr realizace projektu 
„Koordinátor terénní práce v Děčíně“ a rovněž rada města dne 11.7.2017 svým usnesením č. RM 17 13 36 05 
schválila podání žádosti o dotaci z MPSV do Operačního programu Zaměstnanost na projekt „Koordinátor 
terénní práce v Děčíně“ o celkových způsobilých výdajích projektu ve výši 1.245.000,00 Kč. 
Žádost o dotaci byla zpracovaná OR ve spolupráci s OSV. Dle rozhodnutí MPSV ze dne 15.01.2018 jsou 
celkové způsobilé výdaje projektu ve výši 1.011.000,00 Kč, z toho 95 % tvoří dotace ve výši 960.450,00 Kč, 5 
% spoluúčast města činí 50.550,00 Kč. Realizace projektu bude zahájena 01.04.2018 a potrvá 24 měsíců do 
31.03.2020. 

Náplní projektu je vytvoření pozice koordinátora, který bude vést v pravidelných intervalech koordinační 
schůzky terénních pracovníků a celkově bude pomáhat zajišťovat optimální pokrytí problémových lokalit a 
vytvářet jednotný standard terénní práce. Koordinátor terénní práce v Děčíně tak bude představovat 
metodickou podporu pro město a neziskové organizace. Koordinátor bude pomáhat organizacím s výběrem 
vhodných školení pro terénní pracovníky. Dále bude pomáhat s přípravou informačních letáku, smluv a dalších 
materiálů důležitých pro práci s klienty a partnerskými institucemi. Bude projednávat možnosti spolupráce s 
dalšími institucemi, kultivovat jí a odstraňovat případný nesoulad. Koordinátor vytvoří Příručku dobré praxe, 
jedná se o metodiku terénní práce, a zároveň bude zodpovědný za její aktualizaci.
Na pozici koordinátora bude vypsané výběrové řízení formou nákupu služby. Zvolený koordinátor bude 
spolupracovat s realizačním týmem projektu (projektový, finanční manažer z OR a sociální pracovník z OSV) 
a samozřejmě s terénním pracovníky města a neziskových organizací.

Na základě obdrženého vyrozumění o doporučení projektu k podpoře z MPSV došlo ke krácení rozpočtu 
projektu z původních celkových výdajů projektu 1.245.000,00 Kč na částku 1.011.000,00 Kč. Krácení bylo 
provedeno na položce Odborný garant, kde došlo ke snížení úvazku z původních 0,5 na úvazek 0,4.
V případě přijetí dotace by mělo být zřízeno nové pracovní místo na odboru sociálních věcí a zdravotnictví. 
Nový sociální pracovník by měl v případě daného projektu zajišťovat pozici Odborného garanta ve výši 0,4 
úvazku. Zároveň by se měl tento pracovník podílet i na administraci dalších sociálních projektů města. 

Z časového důvodu nebylo podání žádosti o dotaci předloženo ke schválení zastupitelstvu města. Na základě 
této skutečnosti je přijetí dotace předloženo zastupitelům města ke schválení.

Vyjádření:

Příloha: Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Mgr. Bc. Petr Kužel OR 12.3.2018 13:02 podepsáno

Předkladatel: Mgr. Hana Cermonová 12.3.2018 14:21 podepsáno



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 22. 3. 2018 ZM 18 03 04 32

Název:
Osobní lodní doprava v Děčíně - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, Smlouva o dopravě

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo žádost Labské plavební společnosti, s.r.o. IČ: 27346471, se sídlem 
Kamenická 692/199, 405 02 Děčín 2 o poskytnutí dotace 

schvaluje

1. poskytnutí dotace maximálně do výše 400 000 Kč společnosti Labská plavební společnost, s.r.o.,
2. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a Smlouvy o dopravě (provozování osobní lodní 
dopravy).

Stanovisko RM:
Rada města na své schůzi dne 6. 3. 2018 projednala žádost Labské plavební společnosti, s.r.o., Kamenická 
692/199, 405 02 Děčín II, IČ:27346471o poskytnutí dotace na provozování osobní lodní dopravy na úseku 
Děčín – Hřensko a zpět na sezónu roku 2018 a doporučila zastupitelstvu města přijmout usnesení dle 
předloženého návrhu (usnesení č. RM 18 05 31 03).

Cena: 400 000,00

Návrh postupu: RM doporučuje přijmout usnesení dle předloženého návrhu.



Důvodová zpráva:
Osobní lodní doprava tvoří důležitou součást nabídky služeb cestovního ruchu v Děčíně, proto statutární 
město Děčín každoročně přispívá na zajištění provozu výletní lodi na trase Děčín – Hřensko a zpět. 
Provozovatel žádá o poskytnutí dotace (Příloha č.1) také na sezónu 2018. Dotaci za rok 2017 provozovatel 
řádně vyúčtoval a předložil plnění podmínek vycházejících ze smlouvy. Vyúčtování je k nahlédnutí na oddělení 
cestovního ruchu. 
Plavby provozuje Labská plavební společnost, s.r.o., se kterou město spolupracuje již od roku 2008. Dotace 
bude poskytnuta na období 100 dní provozu lodi. Výše dotace činí 4 000 Kč za 1 plavební den, provoz lodi je 
stanoven dle jízdního řádu (Příloha smlouvy č. 1). 
Příjemce dotace se zavazuje: 
- Umístit do hlavního tiskového materiálu „Plavby po Labi 2018“ následující sdělení: „Lodní linka Děčín - 
Hřensko je provozována s přispěním statutárního města Děčín.“ 
- Příjemce dotace se zavazuje zajistit na webových stránkách www.labskaplaveni.cz přesměrování na 
turistický portál www.idecin.cz a v sekci tipy na výlet umístit informace k významným turistickým cílům.
- Příjemce dotace se zavazuje, že na plavidlech ponechá umístěny znaky statutárního města Děčín.
- Příjemce dotace se zavazuje společně s předložením koncového vyúčtování předložit výstupy, které 
prokazují dodržení povinností stanovených smlouvou. Výstupy se míní pořízení fotodokumentace, 
printscreeny webových stránek a letáčky. 
Dotace bude poskytnuta v režimu podpory malého rozsahu (de minimis), jak je uvedeno v nařízení Komise 
(EU) čís. 1407/2013 ze dne 18.12.2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování unie na podporu de 
minimis, zveřejněném v Ústředním věstníku evropské unie, L 352, 24.12.2013, s.1. Poskytovatel může 
poskytnout příjemci podporu za podmínky, že výše této podpory spolu s ostatními podporami, které mají 
charakter de minimis a které příjemce obdržel za dobu předchozích tří let, nepřekročí výši 200 000 EUR. Od 
01.01.2007 lze použít toto nařízení i na odvětví dopravy, s výjimkou podpory nabývání vozidel pro silniční 
nákladní dopravu podnikům, provozujícím tento druh dopravy pro cizí potřebu. Pro odvětví silniční dopravy je 
maximální částka podpory stanovena na 100 000 EUR. Skutečnost, že se v tomto případě jedná o veřejnou 
podporu, je zohledněna ve smlouvě o dotaci, která je přílohou tohoto materiálu. Žadatel o dotaci byl o věci 
informován. Financování je schváleno v rozpočtu OPO - cestovní ruch pro r. 2018. 

Vyjádření:

Příloha: Žádost.pdf Komentář:          

Příloha:
Smlouva_lod_dotace_201
8.pdf

Komentář:          

Příloha:
Smlouva_lod_doprava_20
18.pdf

Komentář:          

Příloha:
Jízdní řád lodi Děčín 
2018.pdf

Komentář:          

Příloha: Žádost.pdf Komentář:          

Příloha:
Smlouva_lod_dotace_201
8.pdf

Komentář:          



Příloha:
Smlouva_lod_doprava_20
18.pdf

Komentář:          

Příloha:
Jízdní řád lodi Děčín 
2018.pdf

Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Petr Hodboď OPO 13.3.2018 10:01 podepsáno

Předkladatel: Mgr. Hana Cermonová 13.3.2018 14:25 podepsáno
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Č.dop.:
Lisiů: 1 Příloh: 0
Druh: písemné___

"Tpulu"

statutární město Děčín 
Mírově nám. 1175/5 
405 02 Děčín IV. MDC44158649

V Děčíně dne 2.2.2018

Žadatel:

Labská plavební společnost, s.r.o. 
Sídlo; Kamenická 692/199

405 02 Děčín II.
IČ: 273 46 471 
DIČ: CZ 273 46 471
Zastoupený : Ing.Martinem Komrskou, jednatelem společnosti 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.,číslo účtu 222734528/0300 
Zapsaný : Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl O, vložka 25398

Společník ; Milan Helvig, nar.25.9.1970,bytem Karla Čapka 1215/5, 405 02 Děčín 

Společník : Artes Děčín, s.r.o.,IČ 25411489, sídlo Kamenická 692/199, 405 02 Děčín II.

v

Věc: Žádost o získání dotace na provozování osobní lodní dopravy 
na sezónu 2018

dovolujeme si Vás touto cestou požádat o poskytnutí dotace ve výši 400.000,- Kč na provoz 

plavidla na trase mezi Děčínem a Hřenskem v období od 1.6.2018 do 31.10.2018, kde budou podle 

plavebních podmínek nasazována plavidla : Poseidon DC,Bohemia DC,Orion příp.Porta Bohemica.

Výše uvedená dotace bude použita na úhradu povozních nákladů - nákup pohonných hmot, 

mzdové náklady posádky lodi, spotřebované energie a městem Děčín odsouhlasené marketingové 

aktivity.

Financování této linky je zajišťováno z vlastních zdrojů společnosti LPS 

nepostačují na provoz celého období ( od 1.6.2018 do 31.10.2018).

Děkujeme za projevenou důvěru a těšíme se na další spolupráci v nadcházející

s.r.o.,které

sezóně.

S pozdravem

s.r.o. 
KameHícká 692/199 

405 02 Déíín II 
DIČ: CZ2734647IIČ:2734647I

1 m _£■ IX *'*-•,•■*■420 777 037379 
Ing. Martin Komrska
jednatel společnosti
Labská plavební společnost, s.r.o.
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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 
 
I. 

Subjekty smlouvy 
 

1. Statutární město Děčín, IČ: 00261238, Mírové nám. 1175/5, 405 02 Děčín IV, č. ú.921402389/0800 
vedený u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín, dále jen jako poskytovatel dotace. 
Jednající: Mgr. Marie Blažková, primátorka 
 
2. Labská plavební společnost, s.r.o., IČ: 27346471, se sídlem Kamenická 692/199, 405 02 
Děčín 2, obchodní společnost je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 
25398, č.ú. 222734528/0300, dále jen jako příjemce dotace. 
Jednající: Ing. Martin Komrska 
 

II. 
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Děčín, kapitola 
31 v souladu s ustanovením § 85/c zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění 
novel, a ust. § 9 odst. (1) písm. h) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů ve znění novel, na základě Žádosti o poskytnutí dotace ze dne 6.2.2018, 
která je nedílnou součástí této smlouvy, a to na období 100 dní provozu lodi v sezóně 2018 
(1.6. – 31.10.2018) dle jízdního řádu a ceníku (Příloha č. 1), v souladu se Smlouvou 
o dopravě ze dne…………………………………….. 
2. Příjemce dotace prohlašuje, že je právnickou osobou, která má oprávnění provozovat osobní 
dopravu na plavební dráze mezi obcemi Děčín - Hřensko a zpět, dále jen „přepravní výkony“. 
 

III. 
Dispozice s dotací 

1. Poskytnutí dotace bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Děčín č. ZM ……….ze dne 
………………………………………………………….. 
 
2. Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout příjemci účelovou dotaci v maximální celkové 
výši 400 000 Kč tj. 4.000,00 Kč/ den provozu (slovy čtyři tisíce Kč/den provozu) na období 
100 provozních dní lodi v sezóně 2018 dle jízdního řádu a ceníku (Příloha č. 1) splatnou takto: 
 

1. splátka ve výši 100 000,- Kč do 15 dnů ode dne podpisu smlouvy, 

další splátky vypočtené na základě měsíčního vyúčtování uskutečněných jízd do 15 dnů od 
předložení vyúčtování. Výše dotační částky je 4.000,- Kč za 1 plavební den dle jízdního řádu na trase 
Děčín – Hřensko – Děčín (v případě možnosti se zastávkou v Dolním Žlebu). Doplatek dotace však 
nepřekročí souhrnnou výši dotace tj. 400.000,00 Kč. Počet dotovaných jízd v období stanoveném 
Smlouvou o dopravě ze dne ………………………………………….. je stanoven dle jízdního řádu 
(Příloha č. 1). 
 
3. Dotace je určena výlučně k úhradě provozních nákladů souvisejících s provozem lodi dle čl. II., 
odst. 2. této smlouvy, a to pouze na úhradu nákupu pohonných hmot, spotřebované energie, mzdové 
náklady posádky lodi a městem Děčín odsouhlasené marketingové aktivity. Návrh marketingové 
aktivity musí obsahovat podrobný popis aktivity včetně ceny. Návrh marketingových aktivit je příjemce 
dotace povinen předložit v písemné formě do sídla poskytovatele dotace k rukám Markéty Lakomé,  
e-mailem marketa.lakoma@mmdecin.cz. Poskytovatel dotace uvědomí příjemce dotace písemnou 
formou, zda marketingovou aktivitu schválil či nikoliv nejpozději do 15 dnů od předložení návrhu. 
 
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uvedená dotace není určena na úhradu nákladů oprav 
lodě. 
 
5. Dotace bude poskytnuta bezhotovostně na bankovní účet určený příjemcem dotace dle 
podmínek daných touto smlouvou. 
 
6. Doba pro dosažení účelu je stanovena na 1.6. – 31.10.2018. Příjemce dotace je povinen  
ve lhůtě do 30. 11. 2018 předložit v sídle poskytovatele dotace písemné vyúčtování dotace s 

mailto:marketa.lakoma@mmdecin.cz


doklady prokazující, způsob použití dotace (např. smlouvy o dodávce energií, nákupu 
pohonných hmot, příp. faktury, příjmové pokladní doklady apod.) a souhrnnou zprávu o 
provozování dopravy včetně informace o počtu přepravených osob. 
 
7. Pokud příjemce dotace tuto povinnost nesplní, je poskytovatel dotace oprávněn od této 
smlouvy odstoupit, příjemce dotace je pak povinen vrátit poskytnutou dotaci ve lhůtě do pěti 
dnů ode dne odstoupení od smlouvy. 
 
8. Poskytovatel dotace je rovněž oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že příjemce 
dotace nedodrží sjednaný ceník jízdného, který je přílohou Smlouvy o dopravě, vyjma plánovaných 
soukromých a podnikových akcí, které budou účtovány konkrétně dle dohodnutých podmínek mimo 
jízdní řád. 
 
9. Smluvní strany se dohodly, s přihlédnutím k zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že tato smlouva bude poskytovatelem 
dotace zveřejněna.  
 
10. Příjemce dotace je v případě zrušení právnické osoby s likvidací povinen předložit poskytovateli 
vyúčtování dotace a nevyčerpané finanční prostředky ke dni zrušení právnické osoby s likvidací vrátit 
na č. ú. 921402389/0800 ved. u České spořitelny, a.s., pobočka Děčín. V případě přeměny právnické 
osoby je příjemce dotace povinen informovat poskytovatele dotace písemnou formou do pěti dnů o 
tom, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy. 
 
 

IV. 
Zvláštní přepravní výkon a publicita města 

1. Příjemce dotace se zavazuje, že pro potřeby poskytovatele dotace provede bezplatně dva 
přepravní výkony za účelem prezentace města, marketingových akcí, VIP návštěv či jízd pro 
seniory. Minimálně se bude jednat o jeden přepravní výkon v kalendářním roce s kapacitou 
180 cestujících, na plavební dráze mezi obcemi Děčín - Hřensko a zpět. 
 
2. Příjemce dotace se zavazuje umístit na informační tabule, v propagačních materiálech,  
na webové stránky www.labskaplavebni.cz a do PR článků informaci o poskytování dotace 
statutárního města Děčín na provozování lodní dopravy na trase Děčín – Hřensko – Děčín. 
 
3. Příjemce dotace se zavazuje umístit do hlavního tiskového materiálu („Plavby po Labi 2018“) 
následující sdělení: Lodní linka Děčín – Hřensko je provozována s přispěním statuárního 
města Děčín. 
 
4. Příjemce dotace se zavazuje zajistit na webových stránkách www.labskaplavebni.cz, 
přesměrování na turistický portál www.idecin.cz a v sekci typy na výlet umístit informace 
o významných turistických cílech (např. ZOO Děčín, Zámku Děčín, Aquaparku.via ferratě, 
cyklostezkách apod.) 
 
5. Příjemce dotace se zavazuje umístit na plavidlech – lodích Poseidon a Orion, znaky 
statutárního města Děčín, a to vždy na každé lodi dva znaky. 
 
6. Příjemce dotace se zavazuje ve lhůtě, která je v čl. III odst. 6 této smlouvy stanovena pro 
předložení písemného vyúčtování dotace, společně s předložením tohoto vyúčtování, předložit 
výstupy, které prokazují dodržení povinností stanovených v odst. 2-5. Těmito výstupy mohou 
být zejména: fotografie, printscreeny webových stránek, letáčky. 

 

V. 
Ostatní a závěrečná ustanovení 

1. Příjemce dotace tímto bere na vědomí upozornění, že poskytnutá dotace je podporou charakteru de 

minimis, v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 

107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, zveřejněném v Úředním 

věstníku Evropské unie, L 352, 24. 12. 2013, s. 1.“ 



2. Příjemce podpory souhlasí se zpracováním osobních údajů obsažených v Čestném prohlášení 
k podpoře malého rozsahu (de minimis) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, ve znění platných právních předpisů, za účelem evidence podpor malého rozsahu 
v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory 
a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění platných právních předpisů. Tento 
souhlas uděluji správci a zpracovateli pro všechny údaje obsažené v Čestném prohlášení, a to po 
celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. 
 
3. Příjemce podpory si je vědom svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů. Všechny uvedené údaje v něm uvedené jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány 
dobrovolně. 
 
4. Příjemce dotace se zavazuje, budou-li náklady na přepravní výkony nižší než poskytnutá dotace, 
vrátit poskytovateli dotace rozdíl ve lhůtě do deseti dnů. Tato lhůta počíná plynout dnem 
30.11.2018. 
 
5. Příjemce dotace je povinen předložit písemný měsíční přehled o provedených přepravních 
výkonech za období stanovené Smlouvou o dopravě ze dne ……………………………. vždy do  
15. kalendářního dne následujícího měsíce. 
 
6. V případě prodlení s vrácením dotace nebo její části, vzniká poskytovateli nárok na penále 
stanovené podle rozpočtových pravidel (zák. čís. 250/2000 Sb., o pravidlech územních rozpočtů). 
7. V případě, že cena za pohonné hmoty, užívané pro přepravní výkony v období od uzavření této 
smlouvy, se zvýší o 10 %, je příjemce dotace oprávněn zvýšit cenu jízdného rovněž o 10%. 
 
Příjemce dotace je povinen zvýšení jízdného písemně oznámit poskytovali dotace a to neprodleně 
po změně ceny jízdného a doložit příslušnými doklady. 
 
8. Příjemce dotace, dle dispozice poskytovatele dotace, zajistí instalaci informační tabule 
s označením firmy dopravce a jízdním řádem lodi, která bude umístěna na Smetanově nábřeží 
(kotviště lodi) a na nástupišti ve Hřensku. 
 
9. Smlouva o poskytnutí dotace byla vypracována ve třech výtiscích, dva výtisky obdrží poskytovatel 
dotace, jeden výtisk obdrží příjemce dotace. 
 
10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich smluvní vůli a na důkaz toho 
podepisují. 
 
 
V Děčíně dne ………………………………… 
 
 
 

Mgr. Marie Blažková                                                                                     Ing.   Martin Komrska 



SMLOUVA O DOPRAVĚ 
(provozování osobní lodní dopravy) 

 

 

I. 
Subjekty smlouvy 

 
1. Statutární město Děčín, IČ: 00261238, Mírové nám. 1175/5, 405 02 Děčín IV,  
č. ú. 921402389/0800,vedený u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín, dále jen jako přepravce. 
Jednající: Mgr. Marie Blažková, primátorka 
 
2. Labská plavební společnost, s.r.o., IČ:27346471, se sídlem Kamenická 692/199, 405 01 Děčín 2, 
obchodní společnost je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 25398,  

č.ú. 222734528/0300,dále jen jako dopravce.  

Jednající: Ing. Martin Komrska, jednatel 
 

II. 
Předmět smlouvy 

 
1. Dopravce se na základě této smlouvy zavazuje provozovat osobní lodní dopravu na plavební 
trase Děčín - Hřensko a zpět osobními motorovými plavidly v období 100 dní provozu lodi, dále 
jen doprava, dle jízdního řádu, který je nedílnou součástí této smlouvy. 
 
2. S odkazem na ust. odst. 1. tohoto článku, je dopravce oprávněn bezplatně užívat přístavní můstek 
na Smetanově nábřeží - přístavní můstek „Děčín“ č. 200865 a v Dolním Žlebu – přístavní můstek 
„Dolní Žleb“ č. 201083 a spolu s nimi části pozemků sloužící k nástupu a výstupu přepravovaných 
osob a členů lodní posádky k vyvázanému plavidlu. Bezplatně užívat 50 m délky nábřežní hrany 
a k ní přiléhající lodní polohu sloužící k vyvázání přístavních můstků a plavidla. 
 
 

III. 
Povinnosti dopravce 

 
1. Dopravce je povinen provozovat dopravu podle čl. II této smlouvy v souladu s Veřejnoprávní 
smlouvou o poskytnutí dotace ze dne ……………………………. za podmínky, že: 
- najednou bude přepravovat alespoň 10 platících cestujících a zároveň, 
- výška vodního stavu Labe bude alespoň 160 cm - měřeno na vodočtu stanice Ústí nad Labem. 
 
2. Prodávat jízdenky prostřednictvím rezervačního portálu Vstupenka Děčín www.vstupenkadecin.cz 
nebo na pokladně lodi. 
 
3. Dopravce je povinen předložit měsíční vyúčtování uskutečněných jízd v souladu s Veřejnoprávní 
smlouvou o poskytnutí dotace ze dne …………………………….. 
 
4. Informovat o změnách provozní doby nebo jízdního řádu turistická informační centra 
(knihovna, hl. nádraží) a cestující neprodleně, prostřednictvím webových stránek společnosti, na 
nástupištích v Děčíně a ve Hřensku, na e-mailové adresy info@idecin.cz  a 
tiskovymluvci@mmdecin.cz.  
 
5. Informovat turistická informační centra a cestující o tom, že se neuskuteční jízda z důvodu 
nedostatečného počtu cestujících dle čl. III, odst. 1 této smlouvy a vyvěsit tuto informaci 
v okamžiku zjištění na nástupištích v Děčíně a ve Hřensku, včetně informace o možnostech 
vrácení zakoupené jízdenky. 
 
6. Pokud se jízda neuskuteční, vrátit cestujícím, kteří si zakoupili jízdenku prostřednictvím 
rezervačního portálu Vstupenka Děčín (www.vstupenkadecin.cz), jízdné v plné výši. 
 
7. Dle možností zajistit nástup a výstup osob u nástupiště v Dolním Žlebu v obou plavebních 
směrech, a to v případě, že kapitán shledá tento manévr bezpečný. 
 
 

mailto:info@idecin.cz
mailto:tiskovymluvci@mmdecin.cz


 
IV. 

Povinnosti přepravce 
 

Poskytnout z rozpočtu statutárního města Děčín k předmětu této smlouvy, na základě uzavřené 
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ze dne …………………………., dotaci ve výši 4.000,00 Kč 
(slovy čtyřitisíce Kč/plavební den) po dobu 100 dní provozu lodi. Maximální výše dotace činí  
400 000 Kč. 

V. 
Ostatní a závěrečná ustanovení 

 
1. Dopravci bude umožněno během sezóny využít nejvíce 4 dnů, kdy bude zastavena plavba 
k řešení technických problémů plavidel. 
 
2. Smlouva o dopravě je uzavřena na dobu určitou po dobu 100 dní provozu lodi. Dobou provozu 
lodi se rozumí plnění předmětu smlouvy dle čl. II. Smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě 
smluvních stran, písemnými dodatky. 
 
3. Smlouva o dopravě byla schválena usnesením Zastupitelstva města Děčín č. 
ZM…………………… ze dne ………………………………………………………….. 
 
4. Smlouva o dopravě byla vypracována ve třech výtiscích, dva výtisky obdrží přepravce, jeden 
výtisk dopravce. 
 
V Děčíně dne ……………………………… 
 
 
 
Mgr. Marie Blažková                                                                                             Ing. Martin Komrska 



Příloha smlouvy č. 1            Jízdní řád lodi Děčín – Hřensko 1.5.-28.10. 2018 

 

 

 

 

 

Zastávka/den Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle 

Loď pluje ve 
dnech: 

15.6. až 
30.6. 

1.7. až 
31.8. 

15.6. až 
30.6. 

1.7. až 
31.8. 

15.6. až  
30.6. 

1.7.až 
31.8. 

1.5. -30.6  
a 

1.9.-30.9. 

*Dne: 
19.7. 
9.8. 

23.8. 

1.7. až 
31.8. 

* Dne: 
6.7. 

13.7. 
27.7. 
17.8. 

1.5. až 
30.9. 

*Dne:  
5.5. 

26.5. 
9.6. 

16.6. 
1.9. 

22.9. 
6.10. 

1.5. až 
28.10. 

*Dne: 
13.5. 
20.5. 

 
 

*Dne: 
(Königstein) 

27.5. 
10.6. 
22.7. 
19.8. 

1.5. až 
28.10. 

         Hřensko 15:30 20:30 15:30 20:30 15:30 20:30 15:30 19:30 20:30 19:30 20:30 19:30 20:30 19:30 17:00 20:30 

         D. Žleb 15:45 - 15:45 - 15:45 - 15:45 - - - - - - - - - 

         Děčín 17:00 22:00 17:00 22:00 17:00 22:00 17:00 21:00 22:00 21:00 22:00 21:00 22:00 21:00 18:30 22:00 

 

*Loď označená * pluje pouze v uvedených dnech 

Zastávka Dolní Žleb  pouze při zajištěném vodním stavu 180 cm na vodočtu v Ústí nad Labem 

 

Ceník jízdného 

Děčín – Hřensko  100 Kč     děti do 6 let 80 Kč    kolo  70 Kč 

Hřensko – Děčín   120 Kč    skupiny nad 25 osob 10 % sleva 

Děčín – Hřensko zpáteční  200 Kč    pes,kočárek 50 Kč 

Zastávka / den Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle 

Loď pluje ve dnech 15.6.-31.8. 15.6.-31.8. 15.6.-31.8. 1.5.-30.9. 1.5.-30.9. 1.5.-28.10. 1.5 .- 28.9. 

           Děčín  9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 

          Hřensko 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 22. 3. 2018 ZM 18 03 05 01

Název:
Směna částí pozemků v k.ú. Chrochvice - záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo opětovně problematiku směny částí pozemků v k.ú. Chrochvice a

zveřejňuje

záměr města směnit: 
- z vlastnictví statutárního města Děčín část pozemku p.č. 677/4 v k.ú. Chrochvice o výměře cca 2 m2, dle 
geometrického plánu, který bude vyhotoven, 
- do vlastnictví statutárního města Děčín část pozemku p.č. 672/1 v k.ú. Chrochvice o výměře cca 6 m2, dle 
geometrického plánu, který bude vyhotoven.

Stanovisko RM:
RM usnesením č. RM 18 05 37 02 ze dne 06.03.2018 doporučila zastupitelstvu města schválit záměr města 
směnit: 
- z vlastnictví statutárního města Děčín část pozemku p.č. 677/4 v k.ú. Chrochvice o výměře cca 2 m2, dle 
geometrického plánu, který bude vyhotoven, 
- do vlastnictví statutárního města Děčín část pozemku p.č. 672/1 v k.ú. Chrochvice o výměře cca 6 m2, dle 
geometrického plánu, který bude vyhotoven.

Cena:      

Návrh postupu: RM doporučila zveřejnit záměr



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
- Spol. Dugeen s.r.o., Karlovo náměstí 290/16, Praha 2 vlastní pozemek p.č. 672/1, 672/2 a 672/3 k.ú. 
Chrochvice vč. objektů 
- Místním šetřením bylo zjištěno, že stavba stávající točny v ul. U Obory, Děčín VII zasahuje do pozemku p.č. 
672/1 v k.ú. Chrochvice, který je ve vlastnictví spol. Dugeen s.r.o. 
- OMH vyvolal místní šetření se zástupcem spol. Dugeen s.r.o. 
- Výsledkem tohoto jednání je společný návrh na realizaci směny částí pozemků tak, aby statutární město 
Děčín získalo pozemek pod obratištěm a průchozí cestou na ul. Vilsnická do svého vlastnictví 
- Současně s tímto návrhem bylo řešeno získání další části pozemku p.č. 672/1 k.ú. Chrochvice do vlastnictví 
statutárního města Děčín, a to za účelem budoucí možné výstavby chodníkového tělesa podél ul. Vilsnická 
- Spol. Dugeen s.r.o. požádala o získání části pozemku p.č. 270/1 k.ú. Chrochvice za účelem zarovnání hranic 
– viz příloha žádost a zákres ve snímku KM 
- OMH zajistil vytýčení směnovaných částí pozemků, kterým bylo zjištěno, že je nutné realizovat i směnu části 
pozemku p.č. 677/4 k.ú. Chrochvice, která je již oplocena a součástí areálu spol. Dugeen s.r.o. (cca 2 m2) 
- Vzhledem k tomu, že část pozemku p.č. 677/4 k.ú. Chrochvice nebyla předmětem zveřejnění, je nutné 
projednat návrh na zveřejnění v RM a ZM 
- Následně bude řešena konkrétní směna částí pozemků kompletně, vč. již zveřejněných pozemků p.č. 672/1, 
677/1 a 270/1 k.ú. Chrochvice – viz příloha zákres

Pro úplnost OMH uvádí, že zaměřením byly zjištěny výměry budoucích směňovaných pozemků: 
- statutární město Děčín by získalo celkově 300 m2, 
- spol. Dugeen s.r.o. by získala celkově 190 m2 

- Na základě toho, že rozdíl ve výměrách činí 110 m2, OMH oslovil zástupce společnosti, jakým způsobem má 
zájem problematiku řešit 
- Zástupce společnosti písemně sdělil, že vzhledem k tomu, že se jedná o pozemek pod stávající cestou, 
požaduje za výměru 110 m2 částku 1.200,00 Kč/m2, což činí částku 132.000,00 Kč 
- Toto konkrétní projednání směny všech dotčených pozemků bude projednáno samostatně v RM a ZM. 

Přijatá usnesení RM a ZM: 
č. RM 17 13 37 12 ze dne 11.07.2017 
RM doporučila ZM zveřejnit záměr města směnit: 
• z vlastnictví statutárního města Děčín část pozemku p.č. 270/1 o výměře cca 190 m2 a část p.č. 677/1 o 
výměře cca 65 m2 vše v k.ú. Chrochvice 
• do vlastnictví statutárního města Děčín části pozemku p.č. 672/1 o celkové výměře cca 255 m2 v k.ú. 
Chrochvice 

č. ZM 17 10 05 08 ze dne 14.12.2017 
ZM zveřejnila záměr města směnit: 
• z vlastnictví statutárního města Děčín část pozemku p.č. 270/1 o výměře cca 190 m2 a část p.č. 677/1 o 
výměře cca 65 m2 vše v k.ú. Chrochvice 
• do vlastnictví statutárního města Děčín části pozemku p.č. 672/1 o celkové výměře cca 255 m2 v k.ú. 
Chrochvice.

Nájemní smlouva: 0 

Výměry směňovaných pozemků, projednávaných v tomto materiálu:
z vlastnictví města Děčín:
část p.č. 677/4 – výměra cca 2 m2

do vlastnictví města Děčín: 
část p.č. 672/1 – o výměře cca 6 m2 

Celkové výměry ke směně - dle již projednaného záměru ze dne 14.12.2017 a tohoto záměru ze dne 
06.03.2018: 
Pozemky z vlastnictví města Děčín: celkem cca 190 m2 
část p.č. 677/1 – výměra cca 56 m2 



část p.č. 270/1 – výměra cca 132 m2 
část p.č. 677/4 – výměra cca 2 m2 (záměr města je řešen v tomto materiálu) 

Pozemky do vlastnictví města Děčín: celkem cca 300 m2 
část p.č. 672/1 – o výměře cca 223 m2 
část p.č. 672/1 – o výměře cca 71 m2 
část p.č. 672/1 – o výměře cca 6 m2 (záměr města je řešen v tomto materiálu) 

ZM již 14.12.2017 usnesením č. ZM 17 10 05 08 zveřejnilo záměr města směnit: 
• z vlastnictví statutárního města Děčín část pozemku p.č. 270/1 o výměře cca 190 m2 a část p.č. 677/1 o 
výměře cca 65 m2 vše v k.ú. Chrochvice 
• do vlastnictví statutárního města Děčín části pozemku p.č. 672/1 o celkové výměře cca 255 m2 v k.ú. 
Chrochvice.

Zaměřením a předpřipraveným geometrickým plánem, vyhotovenými po tomto ZM, byly přesně zaměřeny 
rozsahy směňovaných pozemků. Nyní je nutné doschválit další části pozemků, mimo jiné i pozemku p.č. 
677/4 k.ú. Chrochvice tak, aby mohla být směna dle nového oplocení areálu dořešena komplexně. 

Po zaměření pozemků tak, aby bylo respektováno stávající obratiště, pěší stezka, plánovaný chodník podél 
komunikace ul. Vilsnická a tím vyhověno OKD a OMH, není možné zajistit, aby směňované části pozemků 
byly výměrově totožné anebo s případným minimálním rozdílem ve výměrách. 
Rozdíl (dle obou záměrů města ze dne 14.12.2017 a ze dne 06.03.2018) bude činit v neprospěch statutárního 
města Děčín výměru 110 m2. 

Nyní předkládanou směnou pozemků a již schválenou směnou v ZM dne 14.12.2017 dojde k celkovému 
komplexnímu narovnání majetkových vztahů v této lokalitě.

Cena za finanční vyrovnání (dle obou záměrů města) : 
statutární město Děčín by získalo celkově 300 m2, 
spol. Dugeen s.r.o. by získala celkově 190 m2, 
rozdíl ve výměrách činí 110 m2, 

doplatek ze strany statutárního města Děčín by činil: 
varianta č. 1: cena dle návrhu žadatele: 1.200,00 Kč/m2 
při výměře 110 m2 - částka 132.000,00 Kč 
varianta č. 2: cena dle „Zásad“: 300,00 Kč/m2 
Při výměře 110 m2 - částka 33.000,00 Kč 

Účel: schválení záměru pro kompletní majetkoprávní urovnání pod obratištěm místní komunikace, stezky pro 
pěší, plánovaná trasa chodníkového tělesa podél komunikace ul. Vilsnická + majetkoprávní urovnání areálu 
spol. Dugeen s.r.o., Praha 

Žadatelé nejsou v evidenci dlužníků města – Spol. Dugeen s.r.o., Karlovo náměstí 290/16, Praha 2



Vyjádření:

OSC OŽP OSU OR OMH OKD          

A-pozn. A A/N-pozn. A A-pozn. A-pozn.          

Vysvětlivky:
Vyjádření k prodeji:
jedná se o stanoviska k záměru směny části pozemků v k.ú. Chrochvice, projednávanému v RM 07/2017 a 
ZM v 11/2017 – viz výše citace usnesení RM a ZM
Jelikož se v tomto materiálu jedná o dořešení celkové problematiky majetkoprávního urovnání, použil OMH 
původní stanoviska. 

OSC: souhlasí s návrhem spol. Dugeen, s.r.o., Praha 2 na rozšíření směny částí pozemků p.č. 677/1 a 270/1 
k.ú. Chrochvice za část pozemku p.č. 672/1 k.ú. Chrochvice 

OŽP: z hlediska životního prostředí nemá námitek ke směně části pozemku p.č. 672/1 o výměře cca 210 m2 
(LV Dugeen s.r.o.) a p.č. 677/1 o výměře cca 210 m2 (LV statutární město Děčín) 

OSU: nemá námitek ke směně částí pozemků parc. č. 270/1, 677/1 v katastrálním území Chrochvice za část 
pozemku parc. č. 672/1 v katastrálním území Chrochvice. Předmětné pozemky se dle platného Územního 
plánu města Děčín nachází v zastavěném území. 
Pozemky 672/1 a 677/1 jsou součástí zóny BM – RD městského typu a pozemek p.č. 270/1 je veden jako 
ostatní plocha – silnice a nachází se v zóně D – plochy a areály dopravy, vše k.ú. Chrochvice. 
Se směnou části pozemku p.č. 672/1 za 677/1 souhlasí. 
Z důvodu dlouhodobého záměru města, vybudování parkovacích míst, nedoporučuje směnu části pozemku 
p.č. 270/1, vše k.ú. Chrochvice. 
Funkční využití zóny BM dle čl. 8 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín: 
Přípustné: trvalé bydlení v rodinných domech, rodinné domy izolované, dvojdomy a řadové rodinné domy s 
obytnými zahradami, garáže, lokální zařízení škol, maloobchodu, stravování a tělovýchovy, nezbytné 
přístupové komunikace s MHD, plochy dopravy v klidu, zeleň plošná, strukturní i liniová, zahrádkářské osady, 
nezbytné technické vybavení, 
Výjimečně přípustné: nerušící služby a "malé podnikání", 
Nepřípustné: trvalé bydlení ve vícepodlažních bytových domech, výrobní podnikatelské aktivity, sklady a 
zařízení dopravy, rušící výrobní a opravárenské služby a aktivity, objekty pro chov hospodářského zvířectva. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: do 2 + podkroví intenzita zastavění pozemku v %: 25. 
Funkční využití zóny D dle čl. 8 odst. 1 písm. j) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín: 
Přípustné: dopravní skelet města tvořený stávajícími i navrženými silnicemi, komunikacemi a trasami všech 
kategorií, veřejná osobní a nákladní doprava, MHD, účelové stavby a provozní objekty, přístavy, nádraží, 
služby pro motoristy, parkovací a odstavná stání povrchová a podpovrchová, garážové dvory individuální i 
hromadné, terminál hromadné dopravy, 
Výjimečně přípustné: podnikatelská činnost (stravování, informace, související služby), bydlení s podmínkou 
zachování dominantní funkce zóny a za podmínky splnění hygienických limitů, veřejné WC, 
Nepřípustné: všechny ostatní provozy a činnosti neodpovídající svým provozem a charakterem přípustné 
činnosti. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1 - 2 (pro HG až 3) intenzita zastavění pozemku v %: 90 (zohlednit 
speciální charakter). 
Poznámka: Pro informaci uvádí, že rozpracovaný Návrh Územního plánu Děčín řadí pozemky p.č. 672/1 a 
677/1 k.ú. Chrochvice do plochy O – plocha občanského vybavení a p.č. 270/1 do plochy DS – plocha pro 
silniční dopravu. 

OR: nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. OMH: souhlasí s navrhovanou směnou částí pozemků. Návrh 
směny pozemků respektuje stanovisko OKD ve vazbě na možnou výstavbu chodníku. Současně bylo se 
žadatelem jednáno a tento s navrhovanou směnou souhlasí. 

OKD: na části pozemku p.č. 672/1 k.ú. Chrochvice se nachází stavba místní komunikace obratiště a stezka 
pro pěší. Majetkový správce komunikace navrhuje ponechat část pozemku u místní komunikace ul. Vilsnická 
(alespoň 2,5 m od komunikace) na případnou výstavbu chodníku. Případný chodník by pokračoval opět na 



pozemku ve vlastnictví žadatele. Žádáme o prověření možnosti získání do majetku města i tuto část pozemku 
p.č. 672/1 k.ú. Chrochvice, viz.příloha. K vytyčování hranice žádá přizvat pracovníka odboru komunikací a 
dopravy (Bylo ze strany OMH respektováno). Odbor komunikací a dopravy doporučuje směnu pozemků.

Příloha: 2_20180222113332.pdf Komentář:          

Příloha:
prilohy_Chrochvice_AN.p
df

Komentář:          

Příloha:
foto_smena_Chrochvice.
pdf

Komentář:          

Příloha:
foto_smena_Chrochvice.
pdf

Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 13.3.2018 14:23 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 13.3.2018 14:31 podepsáno













MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 22. 3. 2018 ZM 18 03 05 02

Název:
Směna částí pozemků v k.ú. Krásný Studenec

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu částí pozemků v k.ú. Krásný Studenec a

schvaluje

směnu:
- z vlastnictví statutárního města Děčín část pozemku p.č. 1413/1 k.ú. Krásný Studenec (dle GP č. 
576-11/2018 se jedná o p.č. 1413/3 o výměře 8211 m2) do vlastnictví pana ******, za cenu ostatních nákladů, 
- z vlastnictví pana ****** část pozemku p.č. 1369 k.ú. Krásný Studenec (dle GP č. 576-11/2018 se jedná o 
p.č. 1369/2 o výměře 8211 m2) do vlastnictví statutárního města Děčín, za cenu ostatních nákladů.

Stanovisko RM:
RM usnesením č. RM 18 04 37 24 ze dne 20.02.2018 doporučila ZM schválit směnu směnu:
- z vlastnictví statutárního města Děčín část pozemku p.č. 1413/1 k.ú. Krásný Studenec (dle GP č. 
576-11/2018 se jedná o p.č. 1413/3 o výměře 8211 m2) do vlastnictví pana ******, za cenu ostatních nákladů, 
- z vlastnictví pana ****** část pozemku p.č. 1369 k.ú. Krásný Studenec (dle GP č. 576-11/2018 se jedná o p.č. 
1369/2 o výměře 8211 m2) do vlastnictví statutárního města Děčín, za cenu ostatních nákladů.

Cena:      

Návrh postupu: RM doporučila schválit směnu pozemků



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
- Pan ****** vlastní mj. pozemek p.č. 1369 k.ú. Krásný Studenec 
- Dne 12.09.2017 požádal o směnu části tohoto pozemku za část pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Děčín – p.č. 1413/1 k.ú. Krásný Studenec – viz příloha 
- Vypracovaný geometrický plán respektuje stejnou výměru směňovaných ploch (8211 m2) a zaměření 
pozemků proběhlo za účasti mj. ředitele Lesního úřadu Děčín p.o. a žadatele o směnu částí pozemků 

Záměr RM - č. RM 17 18 37 16 ze dne 24.10.2017 – A 
Záměr ZM – č. ZM 17 09 05 05 ze dne 30.11.2017 - A 

Nájemní smlouva: 0 

Celkové výměry ke směně - k.ú. Krásný Studenec:
Pozemek z vlastnictví města Děčín: celkem 8211 m2 
část p.č. 1369 k.ú. Krásný Studenec – dle GP p.č. 1369/2 

Pozemek do vlastnictví města Děčín: celkem 8211 m2
část p.č. 1413/1 k.ú. Krásný Studenec – dle GP p.č. 1413/3 

Vypracovaný geometrický plán respektuje stejnou výměru směňovaných ploch. 

Žadatel není v evidenci dlužníků města – ******



Vyjádření:

OSC LÚ OSU OR OMH OKD          

A A A/N-pozn. A A-pozn. A          

Vysvětlivky:
OSC: nemá námitek ke směně pozemků. 

LÚ: předběžně souhlasí s navrhovanou směnou částí pozemku p.č. 1369 (žadatel) za část p.č. 1413/1 (město 
Děčín) k.ú. Krásný Studenec. Nabízená část je porostlá dřevinami oproti požadované části, která má 
převážně charakter louky. Nabízený pozemek bezprostředně navazuje na městské lesy a byl by následně 
převeden na kulturu les. Před samotnou směnou požaduje účast na vytyčení obou částí směnovaných 
pozemků. 

OSU: stavební úřad Magistrátu města Děčín oddělení územního rozhodování nemá námitek ke směně části 
pozemku parc. č. 1413/1 (LV město Děčín) za část pozemku parc. č. 1369 (LV žadatel) v katastrálním území 
Krásný Studenec. Stavební úřad Magistrátu města Děčín Úřad územního plánování, příslušný dle ust. § 6 
odst.1e) a f) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že 
předmětný pozemek se dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v nezastavěném 
území a je součástí zóny ZPF – zóna zemědělských kultur. Z důvodu nevyužitelnosti části p.p.č. 1369 
nedoporučuje směnu za část p.p.č. 1413/1, oba k.ú. Krásný Studenec. 
Funkční využití zóny ZPF dle čl. 8 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín: 
Přípustné: produkční zemědělská výroba (orná půda, trvalé trávní porosty, sady, zahrady, zahradnictví, 
školkařství), účelové stavby sloužící pro využití pozemků, nadřazené trasy technické infrastruktury, 
komunikační síť s převahou účelových komunikací, turistické cesty a vyhlídky, cykloturistika, opatření pro 
zachování průchodnosti krajiny, obnova stabilizačních a protierozních opatření (strukturní zeleň, meze) v 
rámci souhrnných pozemkových úprav, nelesní ekosystémy, doprovodná a strukturní zeleň, vodní toky a 
plochy, přístupové komunikace, 
Výjimečně přípustné: zahrádkářské osady, 
Nepřípustné: nesouvisející činnost s využitím pozemků zemědělského půdního fondu. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1 + podkroví intenzita zastavění pozemku v %: u stávajících 
zahrádkářských osad max. 25 m2, u ostatních zohlednit speciální charakter. 

Poznámka: Pro informaci uvádí, že rozpracovaný Návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do plochy 
NZ.2 – plocha zemědělská/trvalý travní porost. 

OR: nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OMH: nemá námitek ke směně částí pozemků. Zadání geometrického plánu proběhlo za účasti ředitele 
Lesního úřadu Děčín p.o. Získaný pozemek bude následně využíván Lesním úřadem p.o. OMH zajistí změnu 
kultury u získaného pozemku na „lesní pozemek“. 

OKD: nemá námitek ke směně částí pozemků, a to s ohledem na stanovisko LÚ. 

Příloha:
prilohy_smena_Studenec
_AN.pdf

Komentář:          

Příloha:
prilohy_smena_Studenec.
pdf

Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 13.3.2018 14:24 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 13.3.2018 14:32 podepsáno













MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 22. 3. 2018 ZM 18 03 05 03

Název:
Prodej části pozemku p.č. 194/2 k.ú. Dolní Žleb – záměr 

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Dolní Žleb a

zveřejňuje

záměr města prodat část pozemku p.č. 194/2, dle GP č. 252-157/2017 nově ozn. jako st.p.č. 227 o vým. 27 
m2, v k.ú. Dolní Žleb.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 20. 2. 2018 návrh na prodej části pozemku v k.ú. Dolní Žleb a 
usnesením č. RM 18 04 37 17 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku 
p.č. 194/2, dle GP č. 252-157/2017 nově ozn. jako st.p.č. 227 o vým. 27 m2, v k.ú. Dolní Žleb. 

Cena: 0,00

Návrh postupu: RM doporučila zveřejnit záměr 



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- evidence žádosti o prodej části pozemku p.č. 194/2 k.ú. Dolní Žleb pod přístavbou k domu ve vlastnictví 
žadatelů – majetkoprávní vypořádání;

- jedná o přístavbu sociálního zařízení, která byla, dle dělení žadatelů, zrealizována v 60 letech min. století. V 
rámci prováděné revize katastru nemovitostí byli vlastníci vyzváni k narovnání nesouladu údajů v evidenci 
katastru nemovitostí se skutečným stavem pozemku;

- na základě výzvy katastrálního úřadu k legalizaci stavby na cizím pozemku zadali vyhotovení GP pro 
zaměření stavby a požádali o prodej části dotčeného pozemku;

- za užívání pozemku bez právního důvodu bude žadatelům účtován poplatek ve výši nájemného.

Vyjádření:
OR – nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.

OSU – odd. územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji části pozemku p.č. 194/2 v k.ú. 
Dolní Žleb o výměře 27 m², pod přístavbou rodinného domu.
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že předmětný pozemek se dle platné územně plánovací 
dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a je součástí zóny BV – smíšená zóna s RD 
venkovského typu. Upozorňujeme, že pozemek je dotčen ochranným pásmem železnice. S prodejem části 
pozemku 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 SM – smíšená obytná městská.

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji části p.p.č. 194/2 v k.ú. Prostřední Žleb (o 
výměře 27 m2) pod přístavbou rodinného domu, která byla realizována v roce 1963 (dle GP č. 252-157/2017).

OV D. Žleb – nemá k prodeji části pozemku žádné výhrady. Dle provedeného místního šetření je žádost 
opodstatněná a ani případnou změnou vlastnictví nebudou dotčena práva třetích stran.

OMH – v katastrálním území Dolní Žleb v současné době probíhá revize katastru pro odstranění nesouladů. 
Cílem revize je prověření souladu údajů katastru se skutečným stavem v terénu a v případě nalezení 
nesouladu jeho odstranění. V rámci této revize byli vlastníci stavby čp. 13 na pozemku st.p.č. 27 katastrálním 
úřadem vyzváni k legalizaci přístavby sociálního zařízení, která byla, dle sdělení žadatelů, na pozemku p.č. 
194/2 k.ú. Dolní Žleb zrealizována v roce 1963. Na základě výzvy zadali vlastníci stavby vyhotovení GP pro 
její zaměření a požádali o prodej části dotčeného pozemku. Za užívání pozemku bez právního důvodu bude 
žadatelům účtován poplatek ve výši nájemného.

Jedná se o prodej části pozemku p.č. 194/2, dle doloženého GP č. 252-157/2017 nově ozn. jako st.p.č. 227 o 
vým. 27 m2, v k.ú. Dolní Žleb.

Cena pozemku: dle „Zásad“ III. pásmo – 400,00 Kč/m2 – pro účely bydlení – celkem 10.800,00 Kč

Nájemní smlouva: 0



Účel dle žádosti: majetkoprávní vypořádání – stavba na cizím pozemku

Žadatelé:
******

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

Vyjádření:

OR OSU OZP OV OMH                   

A A A A A                   

Vysvětlivky:

Příloha: 194 dzl zad.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 194 dzl km map.php.pdf Komentář: plné znění

Příloha:
194 dzl km datail 
map.php.pdf

Komentář: plné znění

Příloha: 194 dzl gp.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 194 dzl foto.pdf Komentář: plné znění

Příloha: an194 dzl zad.pdf Komentář:          

Příloha:
an194 dzl km 
map.php.pdf

Komentář:          

Příloha:
an194 dzl km datail 
map.php.pdf

Komentář:          

Příloha: an194 dzl gp.pdf Komentář:          

Příloha: an194 dzl foto.pdf Komentář:          



Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 13.3.2018 14:25 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 13.3.2018 14:33 podepsáno

















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 22. 3. 2018 ZM 18 03 05 04

Název:
Prodej pozemku p. č. 2637 v 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. 2637 o výměře 5313 m2 v k. ú. Děčín.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 20.2.2018 návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a usn. č. RM 18 04 37 19 
doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p.č.2637 o vým. 5313 m2 v k.ú. Děčín.

Cena: 0,00

Návrh postupu: RM doporučuje zveřejnit záměr



Důvodová zpráva:

Rekapitulace: 

- OMH obdržel žádost na prodej pozemku p. č. 2637 k. ú. Děčín o výměře 5313 m2; 

- žadatel žádá o prodej pozemku za účelem užívání jako cvičiště služebních a pracovních psů; 

- v současné době je pozemek pronajat Kynologickému sdružení TART (za účelem výcviku psů), dle sdělení 
žadatele bude možné i nadále tento pozemek nájemce užívat; 

- pro město je výše uvedený pozemek bez přístupu, ten bude žadatel řešit přes pozemky ve vlastnictví 
podniku Povodí Ohře s. p. a společnosti ZinkPower Promptus s.r.o.; 

- RM se touto problematikou zabývala na svém zasedání dne 23.1.2018 a odložila s tím, že OMH prověří, jak 
v současné době funguje spolupráce mezi jednotlivými kynolog. kluby z pohledu využívání pozemku p. č. 
2637 k. ú. Děčín. 

Nové skutečnosti: 

- OMH vyvolal jednání se zástupci společnosti Nord Security s.r.o. (žadatel) a kynologickým sdružením TART 
(současný nájemce) – blíže viz. příloha – zápis z jednání; 

- současný nájemce sdělil, že i nadále bude pozemek po vzájemné dohodě přístupný pro ostatní kluby, 
sdružené pod Českým kynologickým svazem. 

Poznámka: 

OR – nemá v uvedené lokalitě žádný záměr 

OSU – odd. územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji pozemku parc. č. 2637 v 
katastrálním území Děčín za účelem užívání jako cvičiště služebních a pracovních psů. 
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 předmětný pozemek se dle platné územně plánovací 
dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a je součástí zóny NV – zóna nerušící výroby a 
výrobních služeb. S prodejem pozemku souhlasíme. Upozorňujeme, že předmětný pozemek se nachází v 
aktivní záplavové zóně a v ochranném pásmu železnice. 
Funkční využití zóny NV dle čl. 8 odst. 1 písm. h) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín: 
Přípustné: areály, objekty a doplňující zařízení nerušící výroby a výrobních služeb celoměstského významu a 
rozsahem malé provozy odpovídající výrobnímu programu a činnosti podnikatelského subjektu, korigované i 
PHO, hygienicky, dopravně a provozně nenarušující existenci přilehlých polyfunkčních zón, sklady, parkovací 
plochy, odpovídající komunikační síť a technická infrastruktura, zeleň liniová a ochranná, 
Výjimečně přípustné: komerce, garáže, bydlení v polyfunkčních domech s podmínkou zachování dominantní 
funkce zóny a dodržení hygienických limitů. Možnost výjimečně přípustného bydlení se nevztahuje na lokalitu 
Podmokly, zahrnující areály podél ulice Dělnická dle schématu ve Výkresu základního členění území, 
Nepřístupné: ostatní trvalé bydlení všech forem, otevřené sportovní plochy, předškolská, školská, zdravotnická 
a sociální zařízení. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1 - 2 intenzita zastavění pozemku v %: až 80. 
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 pozemku p. č. 2637 v k. ú. Děčín za účelem 
užívání cvičiště služebních a pracovních psů. 

OKD - nemá námitek k prodeji pozemku p. č. 2637 k. ú. Děčín. 



OMH – místním šetřením bylo zjištěno, že pozemek p. č. 2637 k. ú. Děčín je zcela bez přístupu, nachází se v 
záplavové zóně. S prodejem pozemku za účelem výcviku psů souhlasíme. 
OMH vyvolal jednání se zástupci společnosti Nord Security s.r.o. (žadatel) a kynologickým sdružením TART 
CZ 2001 (současný nájemce), kteří sdělili, že i nadále bude pozemek po vzájemné dohodě přístupný pro 
ostatní kluby, určených k výcviků psů, a že společnost Nord Security je připravena přijmout stávající nájemní 
vztah jako součást prodeje. 

Jedná se o pozemek p. č. 2637 k. ú. Děčín o výměře 5.353 m2. 

Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“ 
II. pásmo – 1000.- Kč/m2 - koef.0,9, tj. 900.- Kč/m2 – ostatní pozemky – celkem 4.817.000.- Kč + ostatní 
náklady 

Žadatel: Nord Security s.r.o., Vodní 1925/2, Děčín V 

Účel dle žádosti: cvičiště psů 

Závazky a pohledávky vůči městu: 0

Vyjádření:

OR OSU OZP OKD OMH                   

A A - pozn. A A A - pozn.                   

Vysvětlivky:

Příloha: KM 2637_101 zakres.pdf Komentář:          

Příloha: 2637_101- ZADOST.pdf Komentář:          

Příloha: zapis 31012018.pdf Komentář:          

Příloha: foto 2637_101.pdf Komentář:          

Příloha: KM 2637_101 zakres.pdf Komentář:          

Příloha:
ANO 2637_101- 
ZADOST.pdf

Komentář:          

Příloha: ANO zapis 31012018.pdf Komentář:          

Příloha: foto 2637_101.pdf Komentář:          



Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 13.3.2018 14:26 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 13.3.2018 14:36 podepsáno













MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 22. 3. 2018 ZM 18 03 05 05

Název:
Prodej části pozemku p.č. 622/1 v k.ú. Děčín – částečná revokace, prodej

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení ZM ve věci prodeje části pozemku p.č. 
622/1 v k.ú. Děčín a

schvaluje

částečnou revokaci usnesení č. ZM 17 09 05 10 ze dne 30.11.2017, týkající se výše kupní ceny, z původního 
textu“ “ „….za cenu 1.610,00 Kč/m2 + ostatní náklady“ na nový text: „…za cenu dle znaleckého posudku o 
ceně obvyklé č. 776-088/2017, tj. 350,00 Kč/m2 + ostatní náklady, v návaznosti na žádost kupujících s 
odkazem na čl. VII odst. 3 Postupu a zásad.

Stanovisko RM:
RM usnesením č. RM 18 04 37 25 ze dne 20.02.2018 schválila částečnou revokaci usnesení č. RM 17 18 37 
22 ze dne 24.10.2017, týkající se výše kupní ceny, z původního textu“ „….za cenu 1.610,00 Kč/m2 + ostatní 
náklady“ na nový text: „…za cenu dle znaleckého posudku o ceně obvyklé č. 776-088/2017, tj. 350,00 Kč/m2 
+ ostatní náklady, v návaznosti na žádost kupujících s odkazem na čl. VII odst. 3 Postupu a zásad a 
doporučila zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení č. ZM 17 09 05 10 ze dne 30.11.2017, 
týkající se výše kupní ceny, z původního textu“ “ „….za cenu 1.610,00 Kč/m2 + ostatní náklady“ na nový text: 
„…za cenu dle znaleckého posudku o ceně obvyklé č. 776-088/2017, tj. 350,00 Kč/m2 + ostatní náklady, v 
návaznosti na žádost kupujících s odkazem na čl. VII odst. 3 Postupu a zásad.

Cena:      

Návrh postupu: RM doporučila schválit částečnou revokaci

Důvodová zpráva:

Vyjádření:

Příloha: foto1_25.pdf Komentář:          

Příloha: foto_25.pdf Komentář:          



Příloha: 25_20180207155920.pdf Komentář:          

Příloha: foto1_25.pdf Komentář:          

Příloha: foto_25.pdf Komentář:          

Příloha: 622_Decin_rev.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Ilona Šeneklová OMH 14.3.2018 12:36 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 14.3.2018 12:38 podepsáno





























MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 22. 3. 2018 ZM 18 03 05 06

Název:
Prodej části pozemku p.č. 495/7 k. ú. Děčín – Staré Město 

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín – Staré Město a

schvaluje

prodej části pozemku p. č. 495/7, dle GP č. 863-148/2016 nově ozn. jako p.p.č. 495/14 o vým. 952 m2 v k. ú. 
Děčín – Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro ******, za cenu 761.600,00 Kč + 63.390,00 Kč 
za trvalé porosty dle ZP č. 5645-005/2018 + 11.617,26 Kč za úhradu nákladů na revitalizaci předmětné části 
pozemku + poplatek ve výši nájemného za užívání části pozemku bez nájemního vztahu + ostatní náklady, s 
podmínkou, že kupující je povinen zdržet se kácení trvalých porostů na pozemku uvedených ve ZP 
č.5645-005/18, a to po dobu 10 let od nabytí právních účinků vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 20.2. 2018 návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín – Staré 
Město a usnesením č. RM 18 04 37 23 doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 
495/7, dle GP č. 863-148/2016 nově ozn. jako p.p.č. 495/14 o vým. 952 m2 v k. ú. Děčín – Staré Město, se 
všemi součástmi a příslušenstvím, pro ******, za cenu 761.600,00 Kč + 63.390,00 Kč za trvalé porosty dle ZP 
č. 5645-005/2018 + 11.617,26 Kč za úhradu nákladů na revitalizaci předmětné části pozemku + poplatek ve 
výši nájemného za užívání části pozemku bez nájemního vztahu + ostatní náklady, s podmínkou, že kupující 
je povinen zdržet se kácení trvalých porostů na pozemku uvedených ve ZP č.5645-005/18, a to po dobu 10 let 
od nabytí právních účinků vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí. 

Cena: 761 600,00

Návrh postupu: RM doporučila schválit prodej



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- žádosti o prodej pozemku p.č. 495/11 a částí pozemků p.č. 495/7 a p.č. 532 k.ú. Děčín – Staré Město pro 
rozšíření zázemí a parkovacích ploch k nemovitosti ve vlastnictví žadatele;

- prodej části pozemku 495/11 byl již realizován s ohledem na ukončení lhůty povinné udržitelnost výstupů 
projektu 1. část-Revitalizace sídliště Děčín III-Staré Město (31. 10. 2016), prodej části pozemku p.č. 532 k.ú. 
Děčín – Staré Město (komunikace) nebyl usnesením ZM zveřejněn;

- pozemek p.č. 495/7 je dotčen projektem IPRM „Děčín-sídliště Staré Město“ s dobou udržitelnosti projektu do 
r. 2019;

- žadatel byl informován a bylo vyžádáno stanovisko poskytovatele dotace k případnému prodeji před 
ukončením stanovené lhůty - řídící orgán IOP souhlasil s prodejem pozemku před ukončením stanovené lhůty 
povinné udržitelnosti projektu a byly vyčísleny náklady na revitalizaci předmětné části pozemku, které uhradí 
kupující;

- RM záměr - usn. č. RM 16 04 37 18 ze dne 16. 2. 2016
- ZM záměr - usn. č. ZM 16 03 05 10 ze dne 31. 3. 2016

Vyjádření:
Původní stanoviska odborů k záměru:
OR – pozemek p.č. 495/11 - do 31. 10. 2016 se na pozemek vztahuje povinná udržitelnost výstupů projektu 1. 
část – Revitalizace sídliště Děčín III – Staré Město. OR tedy souhlasí s prodejem, či pronájmem tohoto 
pozemku nejdříve od 1. 11. 2016; 
- pozemek p.č. 495/7 - do 31. 7. 2019 se na pozemek vztahuje povinná udržitelnost výstupů projektu 2. část – 
Revitalizace sídlišť Děčín III – Staré Město. OR souhlasí s prodejem, či pronájmem tohoto pozemku nejdříve 
od 1. 8. 2019. Pokud by měl žadatel zájem o pozemek dříve, je nutné jej nejprve zbavit povinnosti udržitelnosti 
výstupů, která souvisí s dotací na něj poskytnutou; 
- pozemek p.č. 532 - do 31. 7. 2019 se na pozemek vztahuje povinná udržitelnost výstupů projektu 2. část – 
Revitalizace sídliště Děčín III – Staré Město. OR upřednostňuje pronájem před prodejem z důvodu zachování 
parkovacích míst pro obyvatele sídliště. S případným pronájmem pak souhlasí nejdříve od 1. 8. 2019. Pokud 
by měl žadatel zájem o pozemek dříve, je nutné jej nejprve zbavit povinnosti udržitelnosti výstupů, které 
souvisí s dotací na něj poskytnutou. V tomto případě doporučujeme žádosti týkající se pozemků p.č. 532 a 
p.č. 495/7 nejprve projednat v orgánech města a teprve následně požádat o vyjádření poskytovatele dotace. V 
případě rozhodnou-li orgány města o vyhovění žádosti a finanční kompenzaci bude vyčíslena výše dotace, 
která byla a předmětné pozemky poskytnuta. Tuto výši žadatel prostřednictvím statutárního města Děčín vrátí 
zpět poskytovateli dotace. Dále bude žadatel muset uhradit náklady spojené s vyčíslením této částky a 
zaměřením předmětné části pozemků. V případě, že by byl postup opačný a orgány města nakonec žádosti 
nevyhověly, nastal by problém s úhradou poskytnuté dotace.

OSC – jako příslušný silniční správní úřad k žádosti o prodej p.č. 495/7 a 495/11 k.ú. Děčín – Staré Město 
sděluje následující. V roce 2014 vydal silniční správní úřad rozhodnutí o připojení sjezdu čj. 
OSC/38226/2014/Sk k navrženým parkovacím stáním na p.p.č. 495/7 k.ú. Děčín - Staré Město na základě 
souhlasu KŘ Policie ČR - DI a smlouvy o právu k provedení stavby č. OMH/36227/2014, ve které je uvedeno, 
že po dokončení stavby předloží stavebník vlastníku dotčené nemovitosti geometrický plán se zaměřením 
skutečného stavu stavby, pokud je v technických podmínkách vyžadován souhlas, nebo pokud dojde následně 
k majetkoprávnímu vyrovnání. Dle předložené fotografické dokumentace realizace parkovacích stání nebyla 
dokončena. Je na zvážení statutárního města Děčín, zda část p.p.č. 495/7 k.ú. Děčín – Staré Město odprodá 
do vlastnictví žadatele, nebo zpoplatní jako parkovací stání. Pozemek p.č. 495/11 k.ú. Děčín – Staré Město je 
pozemek navazující na st.p.č. 495/12 k.ú. Děčín – Staré Město ve vlastnictví žadatele. Je na zvážení 
statutárního města Děčín, zda výše uvedený pozemek odprodá, nebo zpoplatní jako parkovací stání. V 
případě prodeje je nezbytné zřídit věcné břemeno k chodníku, který je na pozemku p.č. 495/11 k.ú. Děčín – 
Staré Město. Realizací nových parkovacích stání, navržených na pozemcích p.č. 495/7 a p.č. 495/11 k.ú. 
Děčín – Staré Město bezpochyby dojde k uvolnění stávajících parkovacích stání pro obyvatele Děčín III. K 
prodeji části p.p.č. 532 k.ú. Děčín – Staré Město sdělujeme, že se jedná o část místní komunikace – chodníku 
– a již vybudovaných parkovacích státí a její prodej nedoporučujeme.



OSU – odd. územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji pozemku p.č. 495/11 a částí 
pozemku p.č. 495/7 a p.č. 532 k.ú. Děčín – Staré Město za podmínky, že vše bude konzultováno s odborem 
rozvoje z hlediska revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Děčín – Staré Město.
OSU - odd. Úřad územního plánování sděluje, že pozemky se nacházejí dle platné územně plánovací 
dokumentace města Děčín v zóně občanského vybavení. Pozemek p.č. 532 je ostatní plochou a v územním 
plánu je určen pro parkování. Žadatel plochu využije pro obsluhu objektu Chlum pro státní vozidel zákazníků. 
Pokud se týká pozemků p.č. 495/11 a p.č. 495/7 jsou ostatní plochou – zelení. Záměrem žadatele je zpevnění 
povrchu pozemků a osazení zatravňovacích dílců s obnovou travnatých ploch ve stávajícím rozsahu. Veškeré 
vzrostlé keře a stromy budou zachovány. Na vlastní náklady bude obnovena zpevněná cesta – v prostoru 
vyšlapané pěšiny. Vzhledem k tomu, že na sídlišti Děčín – Staré Město probíhá revitalizace veřejných 
prostranství v rámci projektu EU, je nutno záměr konzultovat s odborem rozvoje MM Děčín. Z pohledu 
územního plánu města nemáme k případnému prodeji pozemku p.č. 495/11 a částí pozemků p.č. 495/7 a p.č. 
532 v k.ú. Děčín – Staré Město námitek.

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji části pozemku p.č. 495/7 v k.ú. Děčín – Staré 
Město. Část pozemku p.č. 532 doporučujeme k prodeji jen v tom případě, pokud bude zachován průchod na 
stávajícím chodníku pro veřejnost. K pozemku p.č. 495/11 v k.ú. Děčín – Staré Město navrhujeme pozemek 
p.č. 495/12 od žadatele odkoupit a nabídnout k prodeji pozemek v této lokalitě jiný. Na pozemku p.č. 495/11 
se nacházejí vzrostlé stromy, keře, je zde lavička, výlepová plocha a poštovní schránka. Po odprodeji tohoto 
pozemku a následnému vybudování parkoviště by zeleň a vzrostlé stromy tomuto záměru překážely.

OKD – na část pozemku p.č. 495/11 k.ú. Děčín – Staré Město je uzavřena nájemní smlouva za účelem 
umístění výlepové plochy. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 6 měsíců, lze 
ji ukončit dohodou, případně změnit písemnou dohodou smluvních stran (např. zúžení předmětu nájmu). 
Předmětem této nájemní smlouvy jsou i další pozemky v jiných katastrálních územích.

OMH - odd. nakládání s majetkem města – usnesením ZM byl zveřejněn záměr města prodat pozemek p.č. 
495/11 a část pozemku p.č. 495/7 k.ú. Děčín – Staré Město, prodej je realizován po etapách, po ukončení 
lhůty povinné udržitelnosti výstupů projektu „Revitalizace sídliště Děčín III – Staré Město“. V případě, že by byl 
prodej realizován již před ukončením této lhůty, bude žadateli, v souladu se stanoviskem OR účtována k 
úhradě část dotace, která byla na předmětné pozemky poskytnuta a dále i náklady spojené s vyčíslením této 
částky. Prodej části pozemku p.č. 532 k.ú. Děčín – Staré Město nebyl usnesením ZM zveřejněn, jedná se o 
místní komunikaci a jsou zde vybudována parkovací místa. Prodej části pozemku p.č. 495/11 byl již 
realizován. 
Předmětem prodeje jsou i trvalé porosty na pozemku, byl zpracován aktuální znalecký posudek pro stanovení 
jejich ceny. 
Na základě úkolu z PVO je v návrhu na usnesení řešena i povinnost kupujícího, že je povinen zdržet se 
kácení trvalých porostů na pozemku uvedených ve znaleckém posudku Trvání této povinnosti bylo stanoveno 
na dobu 10 let, a to s ohledem na skutečnost, že žadatel bude společně s pozemkem nabývat do svého 
vlastnictví i uvedené porosty. Takto bylo projednáno a schváleno i při prodeji části pozemku p.č. 495/11 k.ú. 
Děčín – Staré Město.

Dle údajů uvedených ve znaleckém posudku se jedná o neudržované porosty (smrk, bříza, borovice), jejichž 
stáří stanoveno na 42 let. Kácení porostů podléhá povolovacímu řízení, kdy je možné žadateli nařídit náhradní 
výsadbu. Kupující ve své žádosti uvádí, že trvalé porosty budou na pozemku zachovány.

Jedná se o prodej části pozemku p.č. 495/7 o vým. 952 m2 k.ú. Děčín – Staré Město.

Cena pozemku dle „Zásad“: II. pásmo 1000,- Kč/m2 - podnikání (koef. 0,8) tj. 761.600,00 Kč

Poplatek ve výši nájemného za užívání pozemku bez nájemní smlouvy – bezdůvodné obohacení, tj. cena za 
pronájem pozemku v dané lokalitě podpůrně dle cenové mapy: 
kód E/650 - koef. 0,3 (drobné podnikání) = 650x0,3x0,2(20%) x 952 m2 = tj. 37.128,00 Kč/rok
poplatek bude účtován za období od 16.5 2016 do doby uzavřen kupní smlouvy.

Cena trvalých porostů na pozemku dle ZP č. 5645-005-18 - 63.390,00 Kč
Náklady na revitalizaci - 11.617,26 Kč



Nájemní smlouva: 0

Účel dle žádosti: rozšíření zázemí a parkovacích ploch k nemovitosti ve vlastnictví žadatele

Žadatel: ******

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

Vyjádření:

OR OSC OSU OZP OMH                   

A/pozn. A/N A/pozn. A/N A                   

Vysvětlivky:

Příloha: 495 dcstm zadost.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 495 dcstm km.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 495 dcstm gp.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 495 dcstm zp.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 495 dcstm foto.pdf Komentář: plné znění

Příloha: an495 dcstm zadost.pdf Komentář:          

Příloha: an495 dcstm km.pdf Komentář:          

Příloha: an495 dcstm gp.pdf Komentář:          

Příloha: an495 dcstm zp.pdf Komentář:          

Příloha: an495 dcstm foto.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 13.3.2018 14:31 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 13.3.2018 14:38 podepsáno























MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 22. 3. 2018 ZM 18 03 05 07

Název:
Prodej části pozemku p. č. 1455/1 k. ú. Horní Oldřichov

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a

schvaluje

prodej části pozemku p. č. 1455/1, dle GP č. 856-20/2018 nově označeno jako díl „ a “ o výměře 7 m2 v k. ú. 
Horní Oldřichov se všemi součástmi a příslušenstvím pro****** za cenu 1.400,00 Kč + ostatní náklady, s 
podmínkou zatížení části pozemku p. č. 1455/1 k. ú. Horní Oldřichov o výměře 25 m2 věcným břemenem – 
služebnost cesty k nemovitosti p. č. 1592 k. ú. Horní Oldřichov, za cenu dle „Zásad“.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 6.3.2018 návrh na prodej části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a usnesením 
č. RM 18 05 37 03 doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1455/1, dle GP č. 
856-20/2018 nově označeno jako díl „ a “ o výměře 7 m2 v k. ú. Horní Oldřichov se všemi součástmi a 
příslušenstvím pro****** za cenu 1.400,00 Kč + ostatní náklady, s podmínkou zatížení části pozemku p. č. 
1455/1 k. ú. Horní Oldřichov o výměře 25 m2 věcným břemenem – služebnost cesty k nemovitosti p. č. 1592 k. 
ú. Horní Oldřichov, za cenu dle „Zásad“.

Cena: 1 400,00

Návrh postupu: RM doporučuje schválit prodej



Důvodová zpráva:

Rekapitulace: 

- OMH obdržel žádost o prodej části pozemku p. č. 1455/1 v k. ú. Horní Oldřichov, 

- při realizaci prodeje pozemku st. p. č. 797 k. ú. Horní Oldřichov (stavba trafostanice společnosti ČEZ 
Distribuce a.s.) bylo zjištěno, že část pozemku p. č. 1455/1 k. ú. Horní Oldřichov se nachází za letitým plotem 
(vjezdová brána) a je využíván soukromou osobou jako vjezd na pozemek p. č. 1592 k. ú. Horní Oldřichov; 

- OMH o tomto zjištění informoval majitele pozemku p. č. 1592 k. ú. Horní Oldřichov, který následně zažádal o 
odkoupení výše uvedené části pozemku; 

- za účelem vlastního přístupu k pozemku p. č. 1592 k. ú. Horní Oldřichov žadatel zároveň zažádal i o část 
pozemku, která se nachází mezi vjezdovou bránou a místní komunikací; 

- prodejem části pozemku mezi vjezdovou bránou a místní komunikací by do budoucna mohlo dojít k omezení 
přístupu ke stavbě trafostanice; 

- přístup na pozemek p. č. 1592 k. ú. Horní Oldřichov bude řešen zatížením požadované části pozemku 
věcným břemenem – služebnost cesty k nemovitosti o výměře 25 m2 dle GP č. 856 - 20/2018.

RM záměr usn. č. RM 17 19 37 03 ze dne 07.11.2017 
ZM záměr usn. č. ZM 17 09 05 03 ze dne 30.11.2017

Poznámka: 

OR – nemá v uvedené lokalitě žádný záměr 

OSU - oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji části pozemku parc. č. 
1455/1 v katastrálním území Horní Oldřichov o výměře cca 16 m², za účelem přístupu k nemovitosti ve 
vlastnictví žadatele. 
OSU - oddělení územního plánování, příslušný dle ust. § 6 odst.1e) a f) zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že předmětný pozemek se dle platné územně plánovací 
dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a je součástí zóny D – plochy a areály dopravy. S 
prodejem části pozemku souhlasíme. 
Funkční využití zóny D dle čl. 8 odst. 1 písm. j) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín: 
Přípustné: dopravní skelet města tvořený stávajícími i navrženými silnicemi, komunikacemi a trasami všech 
kategorií, veřejná osobní a nákladní doprava, MHD, účelové stavby a provozní objekty, přístavy, nádraží, 
služby pro motoristy, parkovací a odstavná stání povrchová a podpovrchová, garážové dvory individuální i 
hromadné,terminál hromadné dopravy, 
Výjimečně přípustné: podnikatelská činnost (stravování, informace, související služby), bydlení s podmínkou 
zachování dominantní funkce zóny a za podmínky splnění hygienických limitů, veřejné WC, 
Nepřípustné: všechny ostatní provozy a činnosti neodpovídající svým provozem a charakterem přípustné 
činnosti. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1 - 2 (pro HG až 3) 
intenzita zastavění pozemku v %: 90 (zohlednit speciální charakter). 
Poznámka: 
Pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do plochy SM – 
plocha smíšená obytná městská. 

OZP - nesouhlasí s prodejem části p.p.č. 1455/1 v k.ú. Horní Oldřichov. Jedná se o veřejné prostranství, jehož 
prodejem by došlo k omezení přístupu ke stávající trafostanici na st. p. č. 797 v k. ú. tamtéž. 



OKD - nemá námitek k prodeji části pozemku p.č. 1455/1 k.ú. Horní Oldřichov za účelem vypořádání 
majetkoprávního vztahu pozemku pod připojením nemovitosti. 

OSC - doporučuje prodej části p. p. č. 1455/1 k. ú. Horní Oldřichov pouze v části, ohraničené stávající 
vjezdovou bránou. Část pozemkové parcely od místní komunikace ul. Na Hrázi k vjezdové bráně 
doporučujeme ponechat ve vlastnictví města Děčín s ohledem na obsluhu stávající trafostanice a možnosti 
případné výhybny. Tato část p. p. č. 1455/1 k. ú. Horní Oldřichov je součástí připojení sjezdu k nemovitosti a je 
povinností vlastníka sjezdu jej udržovat (§ 12, odst.6, vyhl. č.104/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve 
znění pozdějších předpisů). 

OMH – místním šetřením bylo zjištěno, že prodejem požadované části pozemku p. č. 1455/1 k. ú. Horní 
Oldřichov od vjezdové brány k místní komunikaci by do budoucna mohlo dojít k omezení přístupu ke stavbě 
trafostanice spol. ČEZ Distribuce, která je v těsné blízkosti na pozemku st. p. č. 797 k. ú. Horní Oldřichov, 
proto OMH doporučuje zatížení této části pozemku VB – služebnost cesty k nemovitosti. 

Jedná se o část pozemku p. č. 1455/1 k. ú. Horní Oldřichov o výměře 7 m2. 

Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“ 
II. pásmo – zarovnání hranic - 200,00 Kč/m2, tj. 1.400,00 Kč + ostatní náklady 

Návrh ceny za věcné břemeno 
II. pásmo – (pozemek je v KN veden jako zahrada) - 40 Kč/m2 tj. 40,00 Kč/m2 x 25 m2 - celkem 1000,00 Kč + 
ostatní náklady 

Účel dle žádosti: majetkoprávní nesoulad, přístup k vlastní nemovitosti 

Žadatel: ******

Závazky a pohledávky vůči městu: 0

Vyjádření:

OR OSU OZP OKD OSC OMH          

A A - pozn. N -pozn. A A/N - pozn. A/N - pozn.          

Vysvětlivky:

Příloha:
KM 1455_1_104 
zakres2.pdf

Komentář:          

Příloha: GP - 1455_1_104.pdf Komentář:          

Příloha: Zadost 1455_1_104.pdf Komentář:          

Příloha:
Foto 1455_1_104 
zakres.pdf

Komentář:          



Příloha:
KM 1455_1_104 
zakres2.pdf

Komentář:          

Příloha: ANO GP 1455_1_104.pdf Komentář:          

Příloha:
ANO zadost 
1455_1_104.pdf

Komentář:          

Příloha:
Foto 1455_1_104 
zakres.pdf

Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 13.3.2018 14:34 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 13.3.2018 14:39 podepsáno





















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 22. 3. 2018 ZM 18 03 05 08

Název:
Prodej pozemků 2164/3 a p.č. 2988 v k.ú. Děčín

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

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

schvaluje

prodej pozemku p.č. 2164/3 o vým. 20 m2 a část pozemku p.č. 2988, dle GP č. 2564-169/2017 nově ozn. jako 
díl „a“ o vým. 5 m2, v k.ú. Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím pro ******, za cenu 22.500,00 Kč + 
ostatní náklady.

Stanovisko RM:
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k.ú. Děčín a usnesením č. RM 18 04 37 22 doporučila 
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 2164/3 o vým. 20 m2 a část pozemku p.č. 2988, dle GP č. 
2564-169/2017 nově ozn. jako díl „a“ o vým. 5 m2, v k.ú. Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím pro 
******, za cenu 22.500,00 Kč + ostatní náklady. 

Cena: 22 500,00

Návrh postupu: RM doporučila schválit prodej



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- žádost o prodej pozemku p.č. 2164/3 o vým. 20 m2 a části pozemku p.č. 2988 v k.ú. Děčín pod 
rozestavěnou stavbou garáže;

- OMH eviduje nájemní smlouvu č. 2988-101/2002, v znění pozdějších dodatků, na pronájem části pozemků 
p.č. 2164/1 a p.č. 2988 k.ú. Děčín, uzavřenou za účelem výstavby garáže – pozemek p.č. 2164/1 k.ú. Děčín 
byl v průběhu stavby rozdělen GP a nově ozn. jako p.p.č. 2164/3;

- stavba garáže byla na pozemcích realizována na základě stavebního povolení vydaného MÚ StÚ v Děčíně 
dne 23. 12. 2003, pod čj. SÚ/124987/03/8070/03/Ip, které nabylo právní moci 20. 1. 2004;

- RM záměr - usn. č. RM 17 20 37 15 ze dne 28. 11. 2017
- ZM záměr - usn. č. ZM 17 10 05 02 ze dne 14. 12. 2017

OMH eviduje nájemní smlouvu č. 2988-101/2002, v znění pozdějších dodatků, na pronájem částí pozemků 
p.č. 2164/1 a p.č. 2988 k.ú. Děčín, uzavřenou za účelem výstavby garáže. Rozestavěnou, dosud 
nezkolaudovanou, stavbu garáže od původního vlastníka v říjnu 2017 odkoupili stávající žadatelé a z důvodu 
majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbou a následnou kolaudací stavby, požádali o prodej pozemků 
p.č. 2164/3 a části pozemku p.č. 2988. Pozemek p.č. 2164/1 k.ú. Děčín byl v průběhu stavby rozdělen GP a 
nově ozn. jako p.p.č. 2164/3.
Stavba garáže byla na pozemcích realizována na základě stavebního povolení vydaného MÚ StÚ v Děčíně 
dne 23. 12. 2003, pod čj. SÚ/124987/03/8070/03/Ip, které nabylo právní moci 20. 1. 2004, z tohoto důvodu 
nebyla vyžadována stanoviska odborů.

Jedná se o prodej pozemku p.č. 2164/3 o vým. 20 m2 a části pozemku p.č. 2988 dle GP č. 2564-169/2017 
ozn. jako díl „a“ o vým. 5 m2 v k.ú. Děčín.

Cena pozemku:
dle „Zásad“ - II. pásmo 1000,- Kč/m2 (koef 0,9) – ostatní účely – 25 m2 – 22.500,00 Kč

Nájemní smlouva: 0

Účel dle žádosti: pozemky pod rozestavěnou stavbou garáže – majetkoprávní vypořádání

Žadatelé: ******

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

Vyjádření:

Příloha: 2988 dc zad.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 2988 km map.php.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 2988 dc gp.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 2988 dc foto.pdf Komentář: plné znění

Příloha: an2988 dc zad.pdf Komentář:          



Příloha: an2988 km map.php.pdf Komentář:          

Příloha: an2988 dc gp.pdf Komentář:          

Příloha: an2988 dc foto.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 13.3.2018 14:44 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 13.3.2018 14:44 podepsáno

























MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 22. 3. 2018 ZM 18 03 05 09

Název:
Prodej pozemku p.č. 271/6 k.ú. Dolní Žleb

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

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

schvaluje

prodej pozemku p.č. 271/6 o vým. 317 m2 v k.ú. Dolní Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro ******, 
za cenu 63.400,00 Kč + ostatní náklady. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 20. 2. 2018 návrh na prodej pozemku v k.ú. Dolní Žleb a 
usnesením č. RM 18 04 37 21 doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 271/6 o vým. 317 
m2 v k.ú. Dolní Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro ******, za cenu 63.400,00 Kč + ostatní náklady. 

Cena: 63 400,00

Návrh postupu: RM doporučila schválit prodej



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- žádost o prodej pozemku p.č. 271/6 k.ú. Dolní Žleb na zahradu k domu; - pozemek není přístupný z místní 
komunikace;

- původní žadatelé o prodej pozemku na zahradu k domu odstoupili od žádosti, neboť svoji nemovitost prodali; 

- nový vlastník domu byl informován o usnesení ZM, o prodej pozemku má zájem;

- RM záměr - usn. č. RM 17 10 37 10 ze dne 23. 5. 2017 
- ZM záměr - usn. č. ZM 17 06 06 08 ze dne 29. 6. 2017 

Vyjádření: 
OR – nemá v lokalitě žádný záměr.

OSU – odd. územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji pozemku p. č. 271/6 v k.ú. 
Dolní Žleb za účelem rozšíření zahrady k domu ve vlastnictví žadatele.
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že předmětný pozemek se dle platného Územního plánu 
města Děčín a jeho 8. změny, vydané dne 11.02 2015, nachází v zastavěném území a je součástí zóny BV – 
smíšená zóna s RD venkovského typu. Plánovaný záměr není s regulativem funkčního využití zóny v rozporu. 
Upozorňujeme, že předmětný pozemek se nachází v ochranném pásmu hřbitova. S prodejem pozemku 
souhlasíme.
Funkční využití zóny BV dle Územního plánu města Děčín:
- přípustné: individuální trvalé bydlení v příměstské zóně ve spojení s užitkovými zahradami a 
samozásobitelským hospodářstvím, ojediněle i v bytových domech, individuální rekreace, lokální občanské 
vybavení (maloobchod, veřejné ubytování a stravování, sportovní zařízení), nerušící podnikatelské aktivity, 
odpovídající komunikace (přístupové a účelové), turistické trasy, odstavná parkoviště, MHD, garáže, všechny 
formy zeleně, nezbytná technická infrastruktura;
- výjimečně přípustné: objekty zemědělské výroby (pásmo hygienické ochrany), rodinné farmy, nerušící 
výrobní aktivity a služby;
- nepřípustné: ostatní rušící výrobní aktivity a služby.
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1–2 + podkroví, intenzita zastavění pozemku v %: 15.
Poznámka: pro informaci uvádíme, že nový rozpracovaný Územní plán Děčín řadí tento pozemek do oblasti 
ZN – zeleň nezastavitelných soukromých zahrad.

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji pozemku p.č. 271/6 k.ú. Dolní Žleb za účelem 
rozšíření zahrady k domu – narovnání majetkoprávního nesouladu.

OMH – doporučuje prodej pozemku. Původní žadatelé při prodeji své nemovitosti, zjistili, že pozemek p.č. 
271/6 k.ú. Dolní Žleb, který užívají a udržují jako součást zahrady k domu, není v jejich majetku. Nový vlastník 
domu byl informován o usnesení ZM, o prodej pozemku má zájem. Pozemek navazuje na zahradu v jeho 
vlastnictví a na místní hřbitov, není přístupný z místní komunikace.

OV Dolní Žleb – nemá žádné výhrady k prodeji pozemku p.č. 271/6 do soukromého vlastnictví. Dle 
provedeného místního šetření je žádost opodstatněná a ani případnou změnou vlastnictví nebudou dotčena 
práva třetích osob.

Jedná se o prodej pozemku p.č. 271/6 o výměře 317 m2 v k. ú. Dolní Žleb.

Cena pozemku: dle „Zásad“ III. pásmo – ost. samostatně prodávané pozemky - 200,00 Kč/m2 = 63.400,00 Kč 

Nájemní smlouva: 0

Účel dle žádosti: zahrada 

Žadatel: ******

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



Vyjádření:

OR OSU OZP OMH OV                   

A A A A A                   

Vysvětlivky:

Příloha: 271-6 dzl zad.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 271_ dzl km map.php.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 271-6 foto.pdf Komentář: plné znění

Příloha: an271-6 dzl zad.pdf Komentář:          

Příloha:
an271_ dzl km 
map.php.pdf

Komentář:          

Příloha: an271-6 foto.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 13.3.2018 14:48 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 14.3.2018 08:23 podepsáno











Konané dne: 22. 3. 2018 ZM 18 03 05 10

Název:
Prodej pozemku p.č. 2239, včetně objektu čp. 445, ul. 17. listopadu, Děčín I

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej objektu v k.ú. Děčín a 

schvaluje

prodej pozemku p.č. 2239 o výměře 486 m2, jehož součástí je stavba čp. 445, ul. 17. listopadu, Děčín I, se 
všemi součástmi a příslušenstvím pro ORL-DC s.r.o., se sídlem V Jámě 1959/11, 405 02 Děčín, IČO 
22795031 za cenu 3.900.000,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem a s podmínkou zřízení 
předkupního práva jako práva věcného k převáděné nemovitosti ve smyslu ustanovení § 2140 a násl., zák. č. 
89/2012 Sb. obč. zák., ve znění pozdějších předpisů ve prospěch prodávajícího, a to za cenu dle znaleckého 
posudku, vypracovaného pro stanovení ceny obvyklé ke dni uplatnění předkupního práva a předkupní právo 
se zřizuje na dobu 10 let.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 23. 01. 2018 návrh na prodej objektu v k.ú. Děčín a usnesením č. RM 18 02 37 24 
doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 2239 o výměře 486 m2, jehož součástí je stavba 
čp. 445, ul. 17. listopadu, Děčín I, se všemi součástmi a příslušenstvím pro ORL-DC s.r.o., se sídlem V Jámě 
1959/11, 405 02 Děčín, IČO 22795031 za cenu 3.900.000,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem a s 
podmínkou zřízení předkupního práva jako práva věcného k převáděné nemovitosti ve smyslu ustanovení § 
2140 a násl., zák. č. 89/2012 Sb. obč. zák., ve znění pozdějších předpisů ve prospěch prodávajícího, a to za 
cenu dle znaleckého posudku, vypracovaného pro stanovení ceny obvyklé ke dni uplatnění předkupního 
práva a předkupní právo se zřizuje na dobu 10 let. 

Dále rada města projednala dne 6.3.2018 návrh na částečnou revokaci usnesení RM a prodej objektu v k.ú. 
Děčín a usnesením č. RM 18 05 37 06 neschválila částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 18 02 37 
24 ze dne 23.1.2018, týkající se prodeje pozemku p.č. 2239 o výměře 486 m2, jehož součástí je stavba čp. 
445, ul. 17. listopadu, Děčín I, ve smyslu změny textu z původního: „pro ORL-DC s.r.o., se sídlem V Jámě 
1959/11, 40502 Děčín I, IČO 22795031“ nově na: „podíl ve výši 1/2 z celku pro ORL-DC s.r.o., se sídlem V 
Jámě 1959/11, 40502 Děčín I, IČO 22795031 a podíl ve výši 1/2 z celku pro ****** z důvodu podané žádosti, tj. 
variantu č. 2.

Dále rada města projednala variantu č. 1, tj. schválit částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 18 02 37 
24 ze dne 23.1.2018, týkající se prodeje pozemku p.č. 2239 o výměře 486 m2, jehož součástí je stavba čp. 
445, ul. 17. listopadu, Děčín I, ve smyslu změny textu z původního: „pro ORL-DC s.r.o., se sídlem V Jámě 
1959/11, 40502 Děčín I, IČO 22795031“ nově na: „podíl ve výši 1/2 z celku pro ORL-DC s.r.o., se sídlem V 
Jámě 1959/11, 40502 Děčín I, IČO 22795031 a podíl ve výši 1/2 z celku pro ****** z důvodu podané žádosti a 
doporučit zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 2239 o výměře 486 m2, jehož součástí je stavba 
čp. 445, ul. 17. listopadu, Děčín I, se všemi součástmi a příslušenstvím, a to podíl ve výši 1/2 z celku pro 
ORL-DC s.r.o., se sídlem V Jámě 1959/11, 405 02 Děčín, IČO 22795031 a podíl ve výši 1/2 z celku pro ****** 
za cenu 3.900.000,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem a s podmínkou zřízení předkupního práva 
jako práva věcného k převáděné nemovitosti ve smyslu ustanovení § 2140 a násl., zák. č. 89/2012 Sb. obč. 
zák., ve znění pozdějších předpisů ve prospěch prodávajícího, a to za cenu dle znaleckého posudku, 
vypracovaného pro stanovení ceny obvyklé ke dni uplatnění předkupního práva a předkupní právo se zřizuje 
na dobu 10 let.



Cena: 3 900 000,00

Návrh postupu: RM doporučuje schválit prodej



Důvodová zpráva:

Rekapitulace: 

- pozemek p.č. 2239, jehož součástí je stavba čp. 445, ul. 17. listopadu, Děčín I byl nabízen k odprodeji se 
všemi součástmi a příslušenstvím, formou dohadovacího řízení, jehož se může zúčastnit pouze držitel 
oprávnění k poskytování sociálních služeb (rozhodnutí o registraci) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách a nebo držitel oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách, s výchozí cenou stanovenou pro dohadovací řízení ve výši 3.850.000,00 Kč dle ZP č. 5608-038-17 
ze dne 13.8.2017 vypracovaného znalcem M. Gregorem + ostatní náklady spojené s převodem a s 
podmínkou zřízení předkupního práva jako práva věcného k převáděné nemovitosti ve smyslu ustanovení § 
2140 a násl., zák. č. 89/2012 Sb. obč. zák., ve znění pozdějších předpisů ve prospěch prodávajícího, a to za 
cenu dle znaleckého posudku, vypracovaného pro stanovení ceny obvyklé ke dni uplatnění předkupního 
práva a předkupní právo se zřizuje na dobu 10 let 

- bylo zveřejněno oznámení o konání dohadovacího řízení na výše uvedené nemovitosti

- na dohadovacím řízení stanovil nejvyšší nabídku ceny ORL-DC s.r.o. ve výši 3.900.000,00 Kč - viz. zápis z 
DŘ přílohou 

- po schválení konkrétního kupujícího v orgánech města, bude OMH ve spolupráci s právním zástupcem 
města, připravovat kupní smlouvu, včetně specifikace uplatnění předkupního práva

- v souladu s čl. III „Postupu a zásad realizace odprodeje obytných a nebytových domů a bytových jednotek 
včetně nebytových prostor v těchto domech z vlastnictví města“ byl kupující určen na základě dohadovacího 
řízení 

- usnesení č. RM 18 02 37 24 ze dne 23.1.2018 doporučilo zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 
2239 o výměře 486 m2, jehož součástí je stavba čp. 445, ul. 17. listopadu, Děčín I, se všemi součástmi a 
příslušenstvím pro ORL-DC s.r.o., se sídlem V Jámě 1959/11, 405 02 Děčín, IČO 22795031 za cenu 
3.900.000,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem a s podmínkou zřízení předkupního práva jako práva 
věcného k převáděné nemovitosti ve smyslu ustanovení § 2140 a násl., zák. č. 89/2012 Sb. obč. zák., ve 
znění pozdějších předpisů ve prospěch prodávajícího, a to za cenu dle znaleckého posudku, vypracovaného 
pro stanovení ceny obvyklé ke dni uplatnění předkupního práva a předkupní právo se zřizuje na dobu 10 let. 

Nové skutečnosti:

- OMH obdržel žádost společnosti ORL-DC s.r.o. (jednatel ******) a ****** o úpravu prodejních podmínek ve 
smyslu rozšíření o dalšího kupujícího, tj. ****** Žádají o prodej nemovitostí do podílového spoluvlastnictví v 
podílu 1/2 z celku, a to z důvodu budoucích výrazných komplikací a omezení jak technických tak 
administrativních při financování nákladné rekonstrukce (viz. žádost v příloze). 

- žadatelé uvádějí, že nemovitost chtěli od samého začátku získat do podílového spoluvlastnictví, ale 
dohadovacího řízení se mohl zúčastnit pouze ****** (jednatel ORL-DC s.r.o.) jako držitel oprávnění k 
poskytování zdravotních služeb (****** nedisponuje tímto oprávněním pro ČR) 

- OMH požádal právního zástupce města o vyjádření k výše uvedené žádosti a tento sdělil, že je nutno držet 
se dohadovacího řízení. Je nutné činit veškeré kroky tak, aby nedošlo ke zvýhodnění jakéhokoliv uchazeče 
nebo k netransparentním krokům. Účastníkem a vítězným uchazečem dohadovacího řízení je ORL-DC s.r.o. a 
dle názoru právního zástupce je nepřípustné, aby ve výsledné kupní smlouvě vystupoval jiný účastník, než 
vybraný kupující (viz. stanovisko v příloze). 

- OMH informoval žadatele o stanovisku právního zástupce města, s tím, ať potvrdí, zda nadále trvají na své 
žádosti o rozšíření o dalšího kupujícího 

- ****** potvrdil, že celý projekt je koncipován jako spolupráce ****** a ORL-DC s.r.o., a proto žádají o 
projednání žádosti v orgánech města (viz. v příloze).



záměr RM 23.8.2016 - usn. č. RM 16 14 37 28 
záměr ZM 22.9.2016 - usn. č. ZM 16 07 09 07 

Přijatá usnesení: 
Usnesení č. RM 18 02 37 24 ze dne 23.1.2018 
Rada města projednala návrh na prodej objektu v k.ú. Děčín a doporučila zastupitelstvu města schválit prodej 
pozemku p.č. 2239 o výměře 486 m2, jehož součástí je stavba čp. 445, ul. 17. listopadu, Děčín I, se všemi 
součástmi a příslušenstvím pro ORL-DC s.r.o., se sídlem V Jámě 1959/11, 405 02 Děčín, IČO 22795031 za 
cenu 3.900.000,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem a s podmínkou zřízení předkupního práva jako 
práva věcného k převáděné nemovitosti ve smyslu ustanovení § 2140 a násl., zák. č. 89/2012 Sb. obč. zák., 
ve znění pozdějších předpisů ve prospěch prodávajícího, a to za cenu dle znaleckého posudku, 
vypracovaného pro stanovení ceny obvyklé ke dni uplatnění předkupního práva a předkupní právo se zřizuje 
na dobu 10 let. 

Po projednání návrhu na prodej objektu v radě města OMH obdržel žádost o rozšíření o dalšího kupujícího. 

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

Vyjádření:

Příloha: snimek.pdf Komentář:          

Příloha: zapis z DR.pdf Komentář:          

Příloha:
zadost o upravu 
prodeje.pdf

Komentář:          

Příloha: stanovisko pravnika.pdf Komentář:          

Příloha: potvrzeni zadosti.pdf Komentář:          

Příloha: snimek.pdf Komentář:          

Příloha: zapis z DR.pdf Komentář:          

Příloha:
zadost o upravu 
prodeje.pdf

Komentář:          

Příloha: stanovisko pravnika.pdf Komentář:          



Příloha: potvrzeni zadosti.pdf Komentář:          

Příloha: ZM 18 03 05 10 foto.pdf Komentář:          

Příloha: ZM 18 03 05 10 foto.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Ilona Šeneklová OMH 14.3.2018 12:38 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 14.3.2018 12:39 podepsáno

typ zobrazení anonymně
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