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1

Komentář

2

I. CELKOVÉ HODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA
ZA I. POLOLETÍ 2018
Hospodaření města za I. pololetí 2018 se řídilo rozpočtem, který projednalo a schválilo ZM dne
14. 12. 2017 usn. č. ZM 17 10 03 01. V průběhu I. pololetí byl rozpočet upravován formou
rozpočtových opatření, kterých bylo schváleno 128.
Hospodaření města skončilo za hodnocené období, tj. k 30. 6. 2018, účetním přebytkem
ve výši 67 280 tis. Kč (tabulka č. 1).
Celkové příjmy dosáhly skutečnosti 520 099 tis. Kč (57,3 % upraveného rozpočtu), výdaje
města byly čerpány ve výši 452 819 tis. Kč (37,7 % upraveného rozpočtu). Ve srovnání se
stejným obdobím roku 2017 byly celkové příjmy vyšší o 85 055 tis. Kč a celkové výdaje byly
vyšší o 88 222 tis. Kč.
Financování ve výši 67 280 tis. Kč vyjadřuje rozdíl mezi příjmy a výdaji (výsledek hospodaření),
který je ovlivněn vyšším plněním příjmů a zároveň nižším čerpáním výdajů s ohledem na
upravený rozpočet a také čerpáním a splácením střednědobého úvěru.
Celková rekapitulace příjmů, výdajů a financování je uvedena v tabulce č. 1 tohoto materiálu.
Na základě dosaženého výsledku hospodaření, resp. vývoje v plnění příjmů a čerpání výdajů,
nelze očekávat významnější výkyvy v hospodaření v porovnání se schváleným rozpočtem,
a proto nebude v rámci hodnocení hospodaření k 30. 6. 2018 navrhována úprava rozpočtu.
Časové překročení příjmů, příp. neplnění výdajů nevyžaduje aktuálně předložení návrhu na
změnu rozpočtu.

II. PŘÍJMY
Celkové příjmy za I. pololetí 2018 dosáhly výše 520 099 tis. Kč, tj. 57,3 % upraveného
rozpočtu. Členění jednotlivých příjmů ukazuje následující tabulka:

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy, investiční transfery
Neinvestiční transfery
CELKEM
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v tis. Kč
403 607
20 396
29 620
66 476
520 099

Příjmy
13%
6%
4%

77%

Daňové příjmy

Nedaňové příjmy

Kapitálové příjmy, investiční transfery

Neinvestiční transfery

1. Provozní příjmy
Celkové provozní příjmy činily 490 479 tis. Kč, tj. 55,4 % upraveného rozpočtu.
Daňové příjmy byly splněny ve výši 403 607 tis. Kč, tj. na 52,5 % upraveného rozpočtu (viz
tabulka č. 2). Po odpočtu části daně z příjmů právnických osob placené městem Děčín, která
se promítá v příjmech i výdajích, byly splněny ve výši 395 020 tis. Kč.
Pokud se týká rozhodných 6ti druhů daní, tj. daně z příjmů fyzických osob (dále jen DPFO)
placená plátci, DPFO placená poplatníky, DPFO vybíraná srážkou, daně z příjmů právnických
osob (dále jen DPPO) bez DPPO placené městem, daně z přidané hodnoty (dále jen DPH)
a daně z nemovitých věcí, dosáhly skutečnosti 348 159 tis. Kč, což je 49,7 % upraveného
rozpočtu a představují časové neplnění upraveného rozpočtu v hodnoceném období o 1,8 mil.
Kč (v roce 2017 bylo časové překročení o 4,4 mil. Kč, v roce 2016 bylo časové překročení
o 6,1 mil. Kč, v roce 2015 bylo časově nižší plnění o 6,0 mil. Kč).
Přehled plnění daní k 30. 6. 2018 je následující:

Druh daně
daň z příjmů fyzických osob placená plátci
daň z příjmů fyzických osob placená
poplatníky
daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
daň z příjmů právnických osob
daň z přidané hodnoty
daň z nemovitých věcí
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k 30.06.2018
83 874
1 046
6 764
68 266
167 059
21 150

6%
24%

0%
2%
48%
20%

daň z příjmů fyzických osob placená plátci

daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky

daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou

daň z příjmů právnických osob

daň z přidané hodnoty

daň z nemovitých věcí

Z tabulky č. 2a) je zřejmé, že časový propad proti schválenému rozpočtu zaznamenala daň
z příjmů právnických osob o cca 6 734 tis. Kč (vliv splatnosti daně) a rovněž i daň z přidané
hodnoty, která je nižší o cca 5 441 tis. Kč a daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky,
která je nižší o cca 954 tis. Kč. U daně z nemovitých věcí, která je časově překročena o cca 7
650 tis. Kč se jedná o časový předstih, který je ovlivněn její splatností, a tudíž nesignalizuje
její významné překročení. Daň z příjmu fyzických osob placená plátci zaznamenala časové
překročení o 3 374 tis. Kč. Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou byla časově
překročena o 264 tis. Kč.
Ve srovnání se skutečností roku 2017 vykazují daňové příjmy města za období leden – červen
roku 2018 nárůst o 36,8 mil. Kč, tj. 11,8 %. Nejvyšší nárůst v absolutním vyjádření
zaznamenala daň z přidané hodnoty (+24,3 mil. Kč), daň příjmu fyzických osob placená plátci
(+10,9 mil. Kč), daň příjmu právnických osob (+2,5 mil. Kč). V případě pokračujícího trendu
by do konce roku mohly být daňové příjmy překročeny o cca 20 mil. Kč. Tento vývoj daňových
příjmů je zapříčiněn zejména efektivnějším výběrem daní vlivem kontrolního hlášení
a zavedením elektronické evidence tržeb, pokračujícím ekonomickým růstem, který se promítá
i do růstu zaměstnanosti a mezd zaměstnanců v podnikatelské, ale i rozpočtové sféře.
V měsíci červenci t. r. byly městu převedeny od finančních úřadů daně ve výši 74 876 tis. Kč
(v roce 2017 činil převod v měsíci červenci 69 108 tis. Kč). Celkový příjem rozhodných daní
k 31. 7. 2018 je o cca 42,6 mil. Kč vyšší než za srovnatelné období roku 2017.
Na základě plnění k 30. 6. a 31. 7. t. r. lze předpokládat, že daňové příjmy budou nejen
splněny, ale i překročeny. Neboť nelze v současné době přesně predikovat očekávané
překročení, není na tomto úseku navrhována změna rozpočtu.
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Plnění vybraných daní v letech 2014 až 2018
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Z porovnání vývoje daňových příjmů v letech 2014 – 2018 vyplývá, že v roce 2018 dochází
vzhledem k roku 2014 ke zvýšení těchto příjmů o cca 86 mil. Kč, vzhledem k roku 2015 ke
zvýšení o cca 91 mil. Kč, vzhledem k roku 2016 o cca 67 mil. Kč a vzhledem k roku 2017
o cca 37 mil. Kč.

Porovnání plnění vybraných daní k 31. 7. 2017 a 2018

700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
2017

Schválený rozpočet
614 000

Skutečnost
380 466

2018

700 000

423 035
2017

6

2018

Z porovnání výnosů vybraných daní v roce 2017 a 2018 vyplývá, že k 31. 7. 2018 dochází ke
zvýšení těchto příjmů oproti srovnatelnému období roku 2017 o cca 42,6 mil. Kč (viz tab. č.
2b).
Na poplatcích, včetně správních poplatků a příjmů z hazardu bylo získáno 45 109 tis. Kč,
což je plnění na 65,2 % upraveného rozpočtu. Vzhledem ke stejnému období roku 2017 bylo
na těchto příjmech získáno o 5 239 tis. Kč více, zejména na úseku příjmů z hazardu.
Na odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu bylo v I. pololetí t. r. získáno 2
tis. Kč a na poplatku za odnětí pozemků plnících funkci lesa to byly 4 tis. Kč.
Poplatek za provoz systému nakládání s komunálním odpadem je plněn na 53,2 %
upraveného rozpočtu, tj. ve výši 11 429 tis. Kč. V plnění I. pololetí se projevily jednorázové
úhrady poplatku na celý rok.
Poplatek ze psů je plněn ve výši 1 027 tis. Kč, tj. 79,0 % upraveného rozpočtu. Vyšší plnění
je ovlivněno především jednorázovými platbami k termínu 1. splátky poplatku, tj. do
31. 3. 2018. Lze předpokládat, že schválený rozpočet bude splněn.
U poplatku za užívání veřejného prostranství je plnění ve výši 1 056 tis. Kč, tj. 70,4 %
upraveného rozpočtu. V tomto plnění se promítá zejm. roční úhrada poplatku za vyhrazené
parkování ve výši 526 tis. Kč. Plnění na tomto úseku je závislé především na požadavku
investorů na zábor veřejného prostranství. Plnění je srovnatelné s plněním ve stejném období
předchozího roku.
U ostatních poplatků (poplatek za rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity) se jedná
o méně významné objemy, které budou inkasovány zejména v letním období.
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění jsou plněny
ve výši 711 tis. Kč, tj. 59,3 % upraveného rozpočtu. Poplatek vykazuje vzhledem ke stejnému
období minulého roku vyšší plnění o 49 tis. Kč.
Na ostatních odvodech z vybraných činností a služeb se promítla částka 135 tis. Kč. Jedná
se o časový rozdíl mezi inkasem a odvodem ekologického poplatku za převod starších vozidel
SFŽP, který magistrát pro SFŽP dle zákona administruje.
Správní poplatky byly splněny ve výši 8 600 tis. Kč, tj. na 66,2 % upraveného rozpočtu.
Z celkových příjmů je nejvýznamnější plnění u správních činností na úseku evidence vozidel
(4,1 mil. Kč), dále na úseku vydávání cestovních dokladů, občanských průkazů, vidimace
a legalizace (1,9 mil. Kč), na úseku stavebního úřadu (0,8 mil. Kč), evidence řidičů (0,8 mil.
Kč) a další.
Na úseku daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her
bylo inkasováno k 30. 6. t. r. celkem 21 964 tis. Kč, tj. 73,2 % upraveného rozpočtu. Ve
srovnání se stejným obdobím roku 2017 bylo na příjmech z hazardních her získáno o 5 153
tis. Kč více.
Od roku 2017 byla zavedena daň z hazardních her, která je splatná čtvrtletně vždy do 25. dne
po ukončení kalendářního čtvrtletí.
Vývoj příjmů z hazardu v letech 2012 – 2018 je uveden v tab. č. 2c).
Do konce roku lze v současné době předpokládat překročení o cca 4 mil. Kč. Plnění na tomto
úseku však lze velmi problematicky odhadnout, neboť závisí jak na počtu povolených herních
zařízení, tak na jejich výnosnosti, resp. ziskovosti. V I. pololetí provozovalo svou činnost na
území města 9 kasin s 316 herními zařízeními.
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Nedaňové příjmy byly splněny ve výši 20 396 tis. Kč, tj. na 81,1 % upraveného rozpočtu, což
je o 2 389 tis. Kč více proti stejnému období roku 2017.
Příjmy z vlastní činnosti byly splněny ve výši 7 910 tis. Kč, tj. 55,6 % upraveného rozpočtu.
Na úseku veterinární péče (schválený rozpočet 380 tis. Kč, skutečnost 297 tis. Kč) se jedná
o úhrady služeb poskytovaných v městském útulku pro toulavá a opuštěná zvířata. Upravený
rozpočet byl splněn na 78,2 %.
Za inzerci v Časopisu pro turisty bylo v hodnoceném období získáno 134 tis. Kč
a z prodeje zboží (reklamní předměty, mapy, trička, turistické pasy, občerstvení) byl získán
příjem ve výši 254 tis. Kč.
Plnění v odvětví komunikace – parkovací automaty je ve výši 45,6 % (schválený rozpočet
4 900 tis. Kč, skutečnost 2 233 tis. Kč). Jedná se o příjem z provozování parkovacích
automatů. Na parkovacích permanentkách bylo zaplaceno 1 210 tis. Kč, tj. 60,5 %
upraveného rozpočtu. S ohledem na zvýšený turistický ruch v letním období lze předpokládat
splnění schváleného rozpočtu.
Za odklizení a likvidaci vraků nebyly získány v I. pololetí t. r. žádné finanční prostředky.
Pokud se týká městského rezervačního systému, promítá se v plnění částka -164 tis. Kč.
Jedná se příjmy z provozování rezervačního systému – VSTUPENKADECIN.CZ. Minusové
plnění je ovlivněno přijatými v platbami v prosinci roku 2017, které byly převedeny
distributorům „Vstupenky“ v lednu roku 2018.
Na službách spojených s užíváním služebních bytů bylo zaplaceno 24 tis. Kč.
V položce příjmy z nebytového hospodářství se promítá úhrada za služby spojené
s užíváním nebytových prostor v majetku města (příjmy od provozovatele Střelnice
a společnosti JAW) ve výši 67 tis. Kč.
Na úseku pohřebnictví je rozpočet plněn na 60,5 % upraveného rozpočtu. Jedná se
o příjmy za služby spojené s užíváním hrobových míst, dále za služby spojené s pronájmem
hřbitovů a další. Výše těchto příjmů je závislá na počtu nově uzavřených smluv za pronájem
hrobových míst a termínu jeho splatnosti.
Na položce komunální služby a územní rozvoj – vstupné z veřejných WC aj. bylo
v hodnoceném období uhrazeno 41 tis. Kč na vstupném z veřejných WC a za služby spojené
s užíváním pozemku k provozování kempu.
Středisko městských služeb získalo za poskytnuté služby pro cizí subjekty včetně odvozu
odpadů celkem 18 tis. Kč.
Za náhradní výkon rozhodnutí bylo uhrazeno 3 tis. Kč. Jedná se o splátky od fyzické osoby
za náhradní výkon rozhodnutí nařízený stavebním úřadem (odstranění stavby).
Pokud se týká položky využívání a zneškodňování komunálních odpadů, jedná se
o příjmy ve výši 2 387 tis. Kč (62,1 % upraveného rozpočtu) získané od firmy EKO-KOM, které
jsou v souladu se smlouvou převáděny městu za třídění odpadu a za využívání
a zneškodňování ostatních odpadů a od firmy Koutecký za textilní odpad. Tyto příjmy jsou
k 30. 6. 2018 vyšší o 347 tis. Kč oproti stavu k 30. 6. 2017.
Za kopírovací služby, domovní čísla, služby spojené s užíváním nebytových prostor od
Centra sociálních služeb Děčín, p. o., pobyt v rekreačním zařízení Tolštejn a za úhradu
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provozních nákladů spojených se svatebními obřady aj. bylo získáno v hodnoceném
období 419 tis. Kč, tj. 82,2 % upraveného rozpočtu.
Za věcná břemena týkající se zejm. pozemků bylo uhrazeno 378 tis. Kč, tj. 84,0 % upraveného
rozpočtu. Vzhledem k plnění ve stejném období roku 2017 bylo získáno o 31 tis. Kč více.
Příjmy z pronájmu majetku byly splněny ve výši 1 850 tis. Kč, tj. 66,4 % upraveného
rozpočtu. Vzhledem ke stejnému období roku 2017 bylo získáno o 90 tis. Kč méně, zejména
z důvodu nižších příjmů z pronájmu majetku.
Za nájemné z pozemků bylo uhrazeno k 30. 6. t. r. 1 390 tis. Kč, tj. 77,2 % upraveného
rozpočtu. V plnění se promítá i fakturované nájemné.
Nájemné na sloupech veřejného osvětlení vč. reklamy, příjmy z pronájmu ostatního
majetku – plakátovacích ploch a příjmy z pronájmu tzv. zelených ploch jsou od roku 2016
účtovány na paragrafu 2144 – ostatní služby – pronájem majetku pro reklamní účely.
Příjem z pronájmu majetku pro reklamní účely byl v hodnoceném období ve výši 69 tis. Kč, tj.
33,0 % upraveného rozpočtu. Příjmy město získá převážně ve II. pololetí t. r.
Na nájemném z provozu vnitrozemské plavby – přívoz Dolní Žleb byl ve sledovaném získán
příjem ve výši 1 tis. Kč v souladu s uzavřenou smlouvou.
Na nájemném z bytového hospodářství spravovaného městem bylo zaplaceno 26 tis. Kč,
z nebytových prostor pak 65 tis. Kč.
Na úseku pohřebnictví bylo uhrazeno za pronájem kaplí 228 tis. Kč.
Na úseku činnosti místní správy bylo za pronájmy zasedacích místností uhrazeno
celkem 71 tis. Kč.
V rámci příjmů z finančního majetku bylo získáno 905 tis. Kč, tj. o 236 tis. Kč více než v roce
2017.
Příjmy z finančních operací – úroky byly splněny ve výši 57 tis. Kč, což je 570,0 %
upraveného rozpočtu.
V I. pololetí obdrželo město z podílů na zisku a dividend od TSD, a. s. částku 790 tis. Kč.
Na položce kurzové rozdíly se promítají rozdíly kurzu české koruny a cizí měny (EURO)
na devizovém účtu k hodnocenému období.
Přijaté sankční platby a vratky transferů byly splněny ve výši 5 008 tis. Kč, tj. 97,3 %
upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá vratka nevyčerpané dotace od
Městské knihovny Děčín, p. o. ve výši 10 tis. Kč, kterou město obratem převedlo poskytovateli
dotace a nevyčerpaná investiční dotace ZŠ Míru na zásobovací výtah ve výši 730 tis. Kč.
Na položce ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách bylo
na pokutách uložených živnostenským úřadem ve správním řízení získáno 29 tis. Kč.
Na ostatních pokutách bylo získáno 85 tis. Kč, a to za pozdní úhradu nájmu (12 tis. Kč), za
neposekání pozemků (1 tis. Kč) a nedodržení termínů dokončení stavby, popř. zakázky (72
tis. Kč).
Na položce ostatní záležitosti v dopravě bylo za přestupky v silniční dopravě získáno 2 299
tis. Kč, tj. 76,6 % upraveného rozpočtu.
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Na úseku ochrany životního prostředí bylo na pokutách vybráno celkem 5 tis. Kč, tj. 100 %
upraveného rozpočtu. Jedná se o pokuty uložené Českou inspekcí životního prostředí, které
městu převádějí celní úřady.
Na úseku bezpečnosti a veřejného pořádku bylo získáno 835 tis. Kč, tj. 75,9 % upraveného
rozpočtu. Lze předpokládat, že schválený rozpočet bude splněn.
Na úseku činnosti místní správy bylo na pokutách od občanů získáno 198 tis. Kč, tj. 66,0 %
upraveného rozpočtu.
Na položce ostatní přijaté vratky transferů se m. j. promítají vratky neoprávněně vyplacených
dávek sociálního zabezpečení z předchozích období (5 tis. Kč), vratky nevyčerpaných dotací
na sociální účely (40 tis. Kč), do oblasti sportu (50 tis. Kč) a dále vratka nevyčerpané dotace
Městskou knihovnou Děčín, p. o. (10 tis. Kč), ZŠ Míru (730 tis. Kč). Zámek Děčín vrátil městem
předfinancovanou dotaci na projekt Šlechtické poklady v Sasku a v Čechách ve výši 722 tis.
Kč.
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy byly splněny ve výši
4 723 tis. Kč, tj. 159,0 % upraveného rozpočtu.
Za odkup notebooku a tabletu končícímu zastupiteli bylo získáno 4 tis. Kč.
Na účet města byly za I. pololetí t. r. převedeny dary ve výši 1 015 tis. Kč pro městský útulek
pro toulavá a opuštěná zvířata. V upraveném rozpočtu se promítá zapojení darů ve výši 832
tis. Kč na opravu a údržbu útulku pro opuštěná zvířata, nákup výcvikové pomůcky, krmiva
a na péči o týrané psy.
Pojistné plnění bylo poskytnuto ve výši 550 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá
zapojení částky 107 tis. Kč na odstranění škody v ZŠ Máchovo nám (prasklé vodovodní potrubí
na WC).
V položce nekapitálové příspěvky a náhrady, kde bylo dosaženo skutečnosti ve výši 1 682
tis. Kč, se promítá zejména vyúčtování energií, úhrady nákladů řízení související
s projednáváním přestupků, příjem od SČVK za přeložku vodovodu MK Čertova Voda,
příspěvek na projekt Místní akční plán a další. V upraveném rozpočtu se promítá částka 171
tis. Kč, z toho 107 tis. Kč je zapojení dotace na projekt Místní akční plán, kde je město
partnerem projektu a 64 tis. Kč je finanční podpora z Podpůrného a garančního rolnického
a lesnického fondu, a. s. na pojištění lesních porostů.
Na položce neidentifikované příjmy se v plnění ve výši -4 tis. Kč promítají ostatní příjmy
nahodilého charakteru, resp. cizí platby.
Na ostatních nedaňových příjmech bylo získáno 1 476 tis. Kč, tj. 108,4 % upraveného
rozpočtu. V plnění se promítají příjmy od Ústeckého kraje převáděné dle smlouvy
o integrované dopravě na území kraje, dále splátky tzv. půjčky DEZA poskytnuté
podnikatelským subjektům v souvislosti s odstraňováním škod po povodni v r. 2002, příjmy za
pohřby vypravené městem Děčín, finanční příspěvky poskytované fyzickými osobami na
sociální účely, provize penzijních fondů a další. V upraveném rozpočtu se promítá zapojení
částky 861 tis. Kč na dopravní obslužnost.
V ukazateli přijaté dotace je přehled jednotlivých dotačních titulů, které byly městu poskytnuty
ze státního rozpočtu, od Ústeckého kraje, úřadů práce aj. v celkovém objemu 66 476 tis. Kč,
tj. 73,4 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu jsou promítnuty dotace poskytnuté
k 31. 5. 2018. Z důvodu termínu uzavření účetnictví za měsíc červen v 1. dekádě měsíce
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července a dalšího termínu konání RM v závěru měsíce srpna, budou dotace za červen
a červenec předloženy do jednání RM dne 21. 8. t. r. a promítnuty do výkaznictví měsíce srpna.
2. Kapitálové příjmy
Celkové kapitálové příjmy dosáhly skutečnosti 29 620 tis. Kč, tj. 132,3 % upraveného rozpočtu.
Z tabulky č. 3 vyplývá, jak byly plněny příjmy z prodeje majetku a přijatých dotací
do investiční oblasti za I. pololetí roku 2018.
V rámci položky příjmů z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy bylo
získáno z prodeje pozemků a ostatních celkem 1 001 tis. Kč, tj. 33,4 % upraveného rozpočtu.
Z prodeje ostatních nemovitostí – objekt Karko bylo získáno 1 590 tis. Kč a z prodeje dvou
vozidel bylo získáno 406 tis. Kč.
V I. pololetí t. r. bylo získáno investičních transferů za 26 623 tis. Kč. Ze Státního fondu
dopravní infrastruktury bylo na Rekonstrukci lávky přes východní nádraží získáno 20 078 tis.
Kč. Ze státního rozpočtu bylo získáno 6 545 tis. Kč, z toho na Zodolnění hasičské zbrojnice
Labské nábř. č.p. 1916/2a bylo poukázáno 5 925 tis. Kč a 620 tis. Kč bylo určeno Městské
knihovně Děčín, p. o. na nový knihovní systém.

III. VÝDAJE
Celkové výdaje za I. pololetí t. r. dosáhly skutečnosti 452 819 tis. Kč, tj. 37,7 % upraveného
rozpočtu. Z toho provozní výdaje byly čerpány ve výši 395 963 tis. Kč, tj. 45,3 % upraveného
rozpočtu a kapitálové výdaje ve výši 56 856 tis. Kč, tj. 17,4 % upraveného rozpočtu.

13%

87%
provozní výdaje

kapitálové výdaje vč. velkých oprav
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Celkové výdaje dle jednotlivých odvětví byly za I. pololetí 2018 následující:
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zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
průmysl, stavebnictví, obchod a služby
doprava
vodní hospodářství
vzdělávání a školské služby
kultura, církve a sdělovací prostředky
tělovýchova a zájmová činnost
zdravotnictví
bydlení, komunální služby a územní rozvoj
ochrana životního prostředí
sociální služby
civilní připravenost na krizové stavy
bezpečnost a veřejný pořádek
požární ochrana a integrovaný záchranný systém
státní moc, státní správa, územní samospráva a politické
strany
finanční operace
ostatní činnosti
celkem
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v tis. Kč
1 227
1 252
101 119
900
46 919
36 096
31 163
1 243
23 373
39 362
40 262
111
18 557
1 741
98 400
8 937
2 157
452 819

1. Provozní výdaje
Celkové provozní výdaje byly čerpány ve výši 395 963 tis. Kč, tj. 45,3 % upraveného rozpočtu.
Výdaje na úseku zemědělství a lesního hospodářství byly čerpány ve výši 866 tis. Kč, tj.
30,8 % upraveného rozpočtu. Vzhledem ke stejnému období roku 2017 došlo ke snížení o 189
tis. Kč.
Na položce ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní
veterinární péče bylo v hodnoceném období vyčerpáno z upraveného rozpočtu ve výši
2 192 tis. Kč celkem 436 tis. Kč, tj. 19,9 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl
navýšen celkově o 1 092 tis. Kč zapojením finančních darů účelově určených na činnost útulku
ve výši 1 381 tis. Kč, z této částky bylo 289 tis. Kč převedeno do kapitálové části rozpočtu na
akci Rekonstrukce kotců 2a na p. p. č. 945/2, k. ú. Děčín – Staré Město. V I. pololetí t. r. bylo
vynaloženo na jarní deratizaci města a regulaci populace holubů cca 120 tis. Kč, na jarní
očkování proti vzteklině 11 tis. Kč a na provoz útulku vč. oprav a údržby v areálu a poskytnuté
veterinární péče o nalezená zvířata cca 293 tis. Kč a další. Lze předpokládat, že rozpočet na
úseku veterinární péče bude v tomto roce vyčerpán. Ve II. pololetí t. r. bude pokračovat
podzimní částí akce „hromadné očkování proti vzteklině“, další etapa regulace populace
holubů, podzimní část deratizace města, opravy v areálu útulku a další.
Na úseku celospolečenské funkce lesů byly finanční prostředky čerpány ve výši -70 tis. Kč,
na nákup služeb pro lesní hospodářství a myslivost bylo vynaloženo 10 tis. Kč a 161 tis. Kč
bylo dále převedeno příjemcům dotací. Od letošního roku došlo ke změně v účtování dotace
na činnost odborných lesních hospodářů, kdy tento příspěvek již není účtován jako dotace, ale
příjem se účtuje dle sdělení poskytovatele mínusem na výdajovou položku § 1037. V měsíci
červnu t. r. obdrželo město ze státního rozpočtu příspěvek 80 tis. Kč na činnost odborného
lesního hospodáře za 1. čtvrtletí 2018. Tento příspěvek nebyl příjemci do konce sledovaného
období převeden.
Příspěvek Lesnímu úřadu Děčín, p. o. byl poskytnut ve výši 500 tis. Kč, tj. 100 % upraveného
rozpočtu. Byl čerpán na hospodaření v městských lesích. Hospodaření Lesního úřadu skončilo
v hodnoceném období ziskem ve výši cca 427 tis. Kč, který byl ovlivněn především výnosem
z prodeje dříví a jednorázovou výplatou celého příspěvku v I. pololetí t. r.
Statutární město Děčín poprvé v roce 2018 zapojilo občany do tvorby tzv. Participativního
rozpočtu. Usnesením zastupitelstva města č. ZM 17 08 03 12 ze dne 26. 10. 2017 byla
schválena Pravidla a Harmonogram přípravy participativní části rozpočtu města. Ve
schváleném rozpočtu bylo na participativní části rozpočtu vyčleněno 5 mil. Kč. Občané mohli
podávat pro ně důležité projekty k realizaci z finančních prostředků vyčleněných na
Participativní rozpočet města, měli možnost své návrhy na veřejném projednávání obhájit a
následně bylo spuštěno hlasování občanů. Vítězné projekty budou realizovány v letošním,
popř. příštím roce. Jednou z akcí, kterou navrhli občané a která byla vybrána k realizaci, je
akce Prořezání Sněžnické vyhlídky. Na tuto akci bylo vyčleněno 100 tis. Kč. Akci provede
Lesní úřad Děčín, p. o., který také po realizaci akce obdrží tyto finanční prostředky formou
navýšení provozního příspěvku.
V oblasti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb bylo z upraveného rozpočtu ve výši 3
325 tis. Kč vyčerpáno 1 252 tis. Kč, tj. 37,7 % upraveného rozpočtu. Vzhledem ke stejnému
období roku 2017 bylo vynaloženo o 253 tis. Kč více.
Výdaje na cestovní ruch byly čerpány ve výši 1 252 tis. Kč (37,7 % upraveného rozpočtu).
Z toho na propagační činnost, výrobu trhacích turistických map, prezentaci v magazínech,
grafické návrhy, nájemné, pohoštění bylo vyčerpáno 643 tis. Kč. Na provoz infocenter
v budově ČD a v knihovně bylo vynaloženo 509 tis. Kč na jejich dovybavení, pořízení

13

kamerového systému, nákup zboží určeného k dalšímu prodeji, propagační tabule, energie
a další. Na provoz výletní lodi bylo v I. pololetí t. r. Labské plavební společnosti, s.r.o.
vyplaceno 100 tis. Kč. Schválený rozpočet byl v I. pololetí t. r. celkově navýšen o 180 tis. Kč,
z toho z rezervy města bylo na financování měření návštěvnosti turistů města převedeno 240
tis. Kč a do kapitálové části rozpočtu bylo převedeno 60 tis. Kč na akci Zabezpečení nově
vybudovaného prostoru pro provoz ITC.
V oblasti dopravy byly čerpány výdaje ve výši 57 986 tis. Kč, tj. na 38,4 % upraveného
rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2017 vyšší o 4,1 mil. Kč.
Odbor komunikací a dopravy vyčerpal za opravy a údržbu místních komunikací, mostků,
propustků z upraveného rozpočtu ve výši 38 795 tis. Kč částku 8 566 tis. Kč, tj. 22,1 %
upraveného rozpočtu. Za nájemné za pozemky pod komunikacemi bylo vynaloženo 739 tis.
Kč, za ostatní služby, zejména za zpracování PD vč. zajištění inženýrské činnosti pro opravy
komunikací, statické posudky, posouzení únosnosti komunikací, aj. 1 021 tis. Kč, za opravy
komunikací a jejich příslušenství, opravy opěrných zdí, opravy schodišť bylo uhrazeno 6 806
tis. Kč. Rozpočet byl celkově navýšen o 8 795 tis. Kč. V upraveném rozpočtu je promítnut
přesun částky 9 174 tis. Kč odboru rozvoje na předfinancování zakázek na opravy komunikací,
které realizuje akce v souladu s organizačním řádem, dále byl rozpočet navýšen o 173 tis. Kč
zapojením darů přijatých jako spoluúčast na opravy MK, 2 000 tis. Kč bylo převedeno
z výsledku hospodaření roku 2017 na prioritní akci rekonstrukce mostu Lesná DC-024P, 8 500
tis. Kč tis. Kč na opravy komunikací a 896 tis. Kč na úhradu smluv, uzavřených v závěru roku
2017, 400 tis. Kč na bodové výspravy komunikací, 2 000 tis. Kč na letmé výspravy komunikací,
2 000 tis. Kč na výspravy MK litým asfaltem a 2 000 tis. Kč na výspravy MK tryskovou
metodou.
Rozpočet bude do konce roku vyčerpán, z toho část finančních prostředků bude průběžně
převáděna na kapitolu odboru rozvoje na realizaci akcí v souladu s Příkazem tajemníka
č. 17/2015.
Odbor rozvoje vyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 14 674 tis. Kč částku 2 289 tis. Kč, tj.
15,6 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly čerpány na opravu chodníku, MK, lávek
a propustků dle požadavků odboru komunikací a dopravy. Nevyčerpané prostředky budou
vyčerpány dle předložených žádostí odboru komunikací a dopravy o realizaci zakázek do
konce roku 2018. Finanční prostředky byly zajištěny převodem z provozního rozpočtu
územního plánování na financování rozestavěných oprav MK z roku 2017 (1 000 tis. Kč), ze
zdrojů hospodaření roku 2017 (6 500 tis. Kč) a převodem z kapitoly odboru komunikací
a dopravy (7 174 tis. Kč).
Upravený rozpočet na zimní údržbu komunikací a čištění města ve výši 28 000 tis. Kč byl
čerpán ve výši 12 591 tis. Kč, což je 45,0 % upraveného rozpočtu a ve srovnání s rokem 2017
byl navýšen o 3,0 mil. Kč. Z celkového čerpání bylo vynaloženo na zimní údržbu komunikací
4 435 tis. Kč za období leden-duben 2018. Čerpání finančních prostředků bude závislé
na klimatických podmínkách v závěru roku. Výši těchto výdajů v závěru roku však nelze
odhadnout. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 jsou výdaje na zimní údržbu o cca
3,4 mil. Kč nižší.
Za čištění MK bylo vyčerpáno 8 156 tis. Kč, z toho 4 841 tis. Kč dle smlouvy se společností
Marius Pedersen, a. s. Nad rámec smlouvy byly hrazeny výdaje za čištění komunikací po
zimním období vč. čištění a deratizace uličních vpustí, čištění odvodňovacích příkopů
a propustků, strojní a ruční sekání zeleně při okrajích MK, chemický ekologický postřik
nežádoucí zeleně, aj. ve výši 3 315 tis. Kč. Finanční prostředky budou do konce roku
vyčerpány.
V rámci položky ostatní záležitosti pozemních komunikací vyčerpala městská policie na
provoz parkovacích automatů z upraveného rozpočtu ve výši 300 tis. Kč částku 50 tis. Kč, tj.
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16,7 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu poplatku za
počítání mincí a nákup materiálu na drobné opravy.
Z upraveného rozpočtu položky provoz veřejné silniční dopravy ve výši 600 tis. Kč nebylo
v I. pololetí t. r., na opravy a údržbu přístřešků MAD, čerpáno. Schválený rozpočet nebyl
upravován. Opravy zastávkových přístřešků jsou zejména z důvodu nedostatečných kapacit
dodavatelských firem naplánovány na období říjen-listopad 2018, finanční prostředky budou
vyčerpány.
Na položce bezpečnost silničního provozu nebylo ve sledovaném období čerpáno.
Z položky bude hrazena oprava a údržba 5 ks světelných ukazatelů rychlosti vč.
fotovoltaických baterií (revize, výměna baterií aj.), kontrola. Výdaje jsou plánovány ve II.
pololetí, kdy bude proveden servis zařízení.
Na položce ostatní záležitosti v silniční dopravě bylo čerpáno 742 tis. Kč z upraveného
rozpočtu ve výši 3 556 tis. Kč, tj. 20,9 %. Na odtahy autovraků odbor komunikací a dopravy
v I. pololetí nevyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 20 tis. Kč žádné finanční prostředky.
Na položce dopravní značení aj. bylo čerpáno 591 tis. Kč z celkového upraveného rozpočtu
ve výši 2 500 tis. Kč, tj. 23,6 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly použity
na obnovu a instalaci dopravního značení dle vydaných rozhodnutí odboru správních činností,
instalaci dopravních zrcadel, výměnu zničeného dopravního značení, obnovu vodorovného
dopravního značení, obnovu přechodů pro chodce vždy 1x ročně, označení ulic aj. Z důvodu
uzavírek a oprav komunikací byla odložena obnova vodorovného dopravního značení.
Za znalecké posudky, nájemné zkušební plochy pro motocykly aj. byl v I. pololetí 2018
vyčerpán odborem správních činností za tlumočnické služby 1 tis. Kč, tj. 2,0 % upraveného
rozpočtu. Lze předpokládat, že zejména v letním období, tj. zvýšeného turistického ruchu,
bude nutné v souvislosti s případnými dopravními nehodami řešit sporné nehody, které si
vyžádají znalecké posudky.
Na položce dopravní světelná signalizace vyčerpal odbor komunikací a dopravy 12 tis. Kč, tj.
1,7 % upraveného rozpočtu. Pravidelný měsíční servis je smluvně zajišťován spol. Marius
Pedersen, a. s., ve II. pol. bude provedena výměna řadiče a návěstidel světelné signalizace u
Promptusu vč. opravy čerpadla, na kterou byla schválena částka 400 tis. Kč v rámci
provozního rozpočtu.
Na pohotovostní služby bylo čerpáno 138 tis. Kč, tj. 50,0 % upraveného rozpočtu. Z této
položky je hrazen paušální poplatek dle smlouvy s Marius Pedersen, a. s. ve výši 22 990,00
Kč/měsíc za pohotovost, spočívající v odstranění překážek na komunikacích města. Rozpočet
bude vyčerpán.
Na položce provoz vnitrozemské plavby bylo z upraveného rozpočtu ve výši 800 tis. Kč
čerpáno 292 tis. Kč, tj. 36,5 % upraveného rozpočtu.
Na provoz převozního prámu v Dolním Žlebu bylo v I. pololetí t. r. vyčerpáno 208 tis. Kč, byl
uhrazen poplatek za přidělení kmitočtu a přidělení čísla vysílače, hrazeny jsou rovněž výdaje
za spotřebu elektrické energie pro zázemí přívozu, dle uzavřené smlouvy je provozovateli
přívozu poskytována dotace do výše 300 tis. Kč ročně k vybranému jízdnému. Z toho v I.
pololetí bylo vyplaceno 204 tis. Kč na této dotaci.
Z upraveného rozpočtu položky přístavní můstky ve výši 280 tis. Kč bylo v hodnoceném
období čerpáno celkem 84 tis. Kč. Dle smlouvy byla uhrazena 1. splátka za údržbu můstků na
Smetanově nábř. a v Dolním Žlebu ve výši 60 tis. Kč, nájemné za pozemky pro můstky na
Smetanově nábř. a v Dolním Žlebu ve výši 15 tis. Kč a oprava lávky k můstku na Smetanově
nábř. za 9 tis. Kč. Ve II. pololetí bude dle uzavřených smluv hrazena 2. splátka za údržbu
můstků ve výši 60 tis. Kč, opravy nad rámec uzavřených smluv, popř. odtažení můstků do
ochranného přístavu v případě nutnosti.
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Z upraveného rozpočtu položky dopravní obslužnost ve výši 64 123 tis. Kč bylo vyčerpáno
33 456 tis. Kč, tj. 52,2 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu položky kompenzace
veřejné služby v přepravě cestujících se promítá převod 155 tis. Kč na položku kompenzace
veřejné služby v přepravě cestujících – IDS za vyrovnání tržeb Ústeckému kraji. Z rezervy
města bylo převedeno 1 685 tis. Kč jako doplatek kompenzace veřejné služby v přepravě
cestujících za rok 2017. V I. pololetí bylo na kompenzaci veřejné služby v přepravě cestujících
uhrazeno na zálohách 30 755 tis. Kč, tj. o 1,8 mil. Kč více ve srovnání s rokem 2017 a doplatek
kompenzace za rok 2017 ve výši 1 685 tis. Kč.
Na položce kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících – IDS bylo vyčerpáno 100 %
upraveného rozpočtu. Celkově bylo v rámci integrovaného dopravního systému vyplaceno
Ústeckému kraji 155 tis. Kč, o tuto částku byla snížena kompenzace veřejné služby DPmD, a.
s. a Ústecký kraj naopak statutárnímu městu Děčín, potažmo dopravci DPmD, uhradil celkem
861 tis. Kč.
V odvětví vodního hospodářství bylo čerpání ve výši 690 tis. Kč, což je 10,2 % upraveného
rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2017 nižší o 1,1 mil. Kč.
Na položce pitná voda byly v I. pololetí t. r. vyčerpány 2 tis. Kč. Položka je určena především
na dovoz pitné vody do lokality Dolní Chlum v období sucha a na čištění
a opravu zadržovací jímky a rozvodu vody v této lokalitě. V I. pololetí byla zatím realizována
jedna dodávka, vyšší výdaje se vzhledem k dlouhotrvajícímu suchu očekávají ve druhé
polovině roku.
V rámci položky odvádění a čištění odpadních vod bylo vyčerpáno 187 tis. Kč, tj. 6,6 %
upraveného rozpočtu.
Odbor komunikací a dopravy ze schváleného rozpočtu ve výši 2 000 tis. Kč vyčerpal
v I. pololetí 187 tis. Kč. Ze schváleného rozpočtu jsou hrazeny zejména opravy havarijních
stavů a čištění dešťové kanalizace ve vlastnictví města vč. kanalizačních šachet, případně
kamerové prohlídky, projektové dokumentace na opravy dešťových kanalizací, aj.
Akce Oprava kanalizační přípojky – sportovní hala Maroldova 1279/2, Děčín I bude dokončena
v červenci 2018. Upravený rozpočet ve výši 835 tis. Kč na tuto akci nebyl ve sledovaném
období čerpán. Finanční prostředky byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství.
Upravený rozpočet položky úpravy vodních toků, opravy břehů ve výši 400 tis. Kč byl čerpán
v hodnoceném období ve výši 60 tis. Kč. V I. pololetí bylo provedeno čištění vodoteče na toku
Ostružník v Přípeři. Finanční prostředky budou čerpány zejména ve II. pololetí.
Upravený rozpočet položky nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení ve výši 3 500 tis. Kč byl
v I. pololetí čerpán ve výši 441 tis. Kč, tj. 12,6 % upraveného rozpočtu. V I. pololetí odbor
komunikací a dopravy provedl prohloubení a čištění odvodňovacího zařízení U Obory,
odvodnění v lokalitě Pr. Žleb, obnova zatrubnění v ul. Chmelnická, vypracování podkladů pro
výběr zhotovitele na zpracování PD pro odbahnění zámeckého rybníka, opravu
odvodňovacího žlabu za čp. 1494-1497 Severní ul., aj.
Akce Lesní úřad, p. o. – EVL Chmelník – obnova tůní nebyla ve sledovaném období zahájena.
Nyní se připravuje výběrové řízení na zhotovitele. Finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč byly
zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2017. Ve sledovaném období nebylo čerpáno.
Celkové výdaje na vzdělávání a školské služby byly čerpány ve výši 45 615 tis. Kč,
tj. na 51,2 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2017 nižší o 1,6 mil. Kč.
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Hospodaření školských příspěvkových organizací skončilo v I. pololetí t. r. ziskem, viz tab. č.
9. Důvodem značných přebytků hospodaření k 30. 6. t. r. je především časový předstih dotace
od Ústeckého kraje na osobní výdaje zaměstnanců ve školství na období prázdnin.
Z celkového objemu upraveného rozpočtu na provoz školských zařízení a jiné ve výši
5 961 tis. Kč vyčerpal odbor školství provozní výdaje ve výši 77 tis. Kč, odbor rozvoje pak 51
tis. Kč na realizaci projektu Inkluze do škol. Z uvedeného čerpání byla poskytnuta dotace
pedagogickému centru ve výši 50 tis. Kč, na provoz mateřských škol 5 tis. Kč a na provoz
základních škol bylo vyčerpáno 22 tis. Kč na akci „Nejúspěšnější žák“.
V upraveném rozpočtu položky příspěvek MŠ je promítnuto v I. pololetí t. r. navýšení o 565
tis. Kč, z toho příspěvek na provoz MŠ Májová byl zvýšen o 33 tis. Kč převodem finančních
prostředků z kapitoly odboru místního hospodářství na opravy majetku, příspěvek na provoz
MŠ Liliová byl zvýšen o 452 tis. Kč (251 tis. Kč dotace MŠMT, 101 tis. Kč převod z investičního
příspěvku do provozního, 100 tis. Kč oprava majetku), příspěvek na provoz MŠ
Klostermannova byl zvýšen o 80 tis. Kč z neinvestiční dotace v rámci programu Podpora
mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku – CESTA.
Z upraveného rozpočtu ve výši 11 914 tis. Kč bylo vyčerpáno 6 111 tis. Kč, tj. 51,3 %
upraveného rozpočtu.
Z upraveného rozpočtu položky Oprava a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině, Děčín
IX - Bynov nebylo v hodnoceném období čerpáno. Finanční prostředky ve výši 813 tis. Kč byly
převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství z položky opravy majetku ve výpůjčce PO.
Finanční prostředky na akci Oprava poruch stropu nad 1. PP a oprava odvodnění MŠ Krásný
Studenec ve výši 947 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství z položky
opravy majetku ve výpůjčce PO. Akce bude zahájena v červenci 2018 a dokončena v srpnu
t. r.
Upravený rozpočet položky příspěvek ZŠ byl navýšen o 5 745 tis. Kč, z toho 107 tis. Kč je
pojistné plnění pro ZŠ Máchovo nám., ZŠ Školní získala dotaci MŠMT v rámci programu OP
VVV ve výši 815 tis. Kč, ZŠ Na Stráni 467 tis. Kč, ZŠ Na Pěšině 626 tis. Kč, ZŠ Kosmonautů
379 tis. Kč, ZŠ Komenského 618 tis. Kč. Odbor místního hospodářství převedl z položky
opravy majetku ve výpůjčce PO pro ZŠ Školní 528 tis. Kč, ZŠ Na Stráni 580 tis. Kč, ZŠ Na
Pěšině 240 tis. Kč, ZŠ Kosmonautů 195 tis. Kč, ZŠ Kamenická 114 tis. Kč, ZŠ Míru 434 tis.
Kč, ZŠ Vojanova 242 tis. Kč. ZŠ Míru byl navýšen příspěvek o 400 tis. Kč na doplatek platů
zaměstnanců od září do prosince 2018. Z upraveného rozpočtu ve výši 67 983 tis. Kč bylo
vyčerpáno 37 796 tis. Kč, tj. 55,6 % upraveného rozpočtu.
Akce Oprava střechy staré budovy ZŠ Míru 152, DC 32 bude dokončena v září 2018. Finanční
prostředky ve výši 1 731 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství.
Z upraveného rozpočtu ve výši 1 731 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2018 čerpáno. Čerpání bude
probíhat ve II. pol. 2018.
Schválený rozpočet položky Inkluze do škol – školení, cestovné aj. byl ve výši 100 tis. Kč.
Jedná se o víceletý projekt. Na tento projekt je přidělena dotace z MŠMT ČR. Z upraveného
rozpočtu ve výši 100 tis. Kč bylo v I. pololetí vyčerpáno 51 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky
ve výši 49 tis. Kč budou vyčerpány ve II. pololetí 2018.
Schválený příspěvek na provoz školních jídelen nebyl v I. pololetí t. r. upravován.
Z upraveného rozpočtu ve výši 3 152 tis. Kč bylo vyčerpáno 1 580 tis. Kč, tj. 50,1 %
upraveného rozpočtu.
Akce Odvlhčení, opravy vnitřních povrchů a oprava zpevněných ploch ŠD Klostermannova
869/74, Děčín IV bude dokončena v srpnu 2018. Finanční prostředky ve výši 2 150 tis. Kč byly
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převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství. Z upraveného rozpočtu ve výši 2 150 tis.
Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pol. 2018.
Výdaje na kulturu byly čerpány ve výši 31 969 tis. Kč, tj. na 51,6 % upraveného rozpočtu.
Výdaje byly ve srovnání s rokem 2017 vyšší o 7,6 mil. Kč.
Městskému divadlu, p. o. byl poskytnut příspěvek ve výši 6 896 tis. Kč, tj. 54,3 % upraveného
rozpočtu. Schválený příspěvek městského divadla byl navýšen z výsledku hospodaření roku
2017 o 1 696 tis. Kč, z toho 596 tis. Kč bylo poskytnuto na navýšení tarifních platů, 1 000 tis.
Kč na pokrytí ztráty sponzorů (oboje z výsledku hospodaření roku 2017) a 100 tis. Kč bylo
převedeno z položky ostatní kulturní činnost na pořádání letního kina. Organizace vykázala za
I. pololetí t. r. zisk ve výši cca 517 tis. Kč i přes ztrátový provoz klubu Garage Noir.
Vyšší čerpání příspěvku se promítá v hodnoceném období u Městské knihovny Děčín, p. o.
(poskytnuto 10 584 tis. Kč, tj. 54,0 % upraveného rozpočtu). Schválený rozpočet byl
rozpočtovými opatřeními navýšen o 1 584 tis. Kč, z toho od Ústeckého kraje obdržela
organizace dotaci v měsíci dubnu t. r. na výkon regionální funkce městské knihovny ve výši
1 530 tis. Kč. Dále byl organizaci navýšen příspěvek o 54 tis. Kč z rozpočtu MK ČR na projekt
Knihovna 21. století – Rozvoj čtenářství a vzdělávání. Jednorázové poskytnutí dotace na
výkon regionální funkce městské knihovny ovlivnilo hospodaření organizace k 30. 6. 2018,
které skončilo ziskem ve výši cca 1 414 tis. Kč.
Na položce ostatní záležitosti kultury bylo vyčerpáno celkem 2 931 tis. Kč, tj. 67,4 %
upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl snížen celkově o 807 tis. Kč, z toho 844 tis. Kč
bylo převedeno Děčínské sportovní, p. o. na finanční zajištění Městských slavností Děčín
2017, 100 tis. Kč bylo převedeno Městskému divadlu Děčín, p. o. na uspořádání letního
digitálního kina a 137 tis. Kč bylo posíleno z rezervy města na dary a dotace v oblasti kultury.
V rámci položky ostatní kulturní činnost bylo na technické zabezpečení významných kulturních
akcí (zahajovací ples, masopust, 73. výročí konce 2. světové války - pietní akt na Folknářích,
Dětský den v Křešicích, Pálení čarodějnic 2018, 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu
Česká Kamenice, Děčín, Bad Schandau – soutěž big bandů a doprovodné akce, RogaloDC,
Městské slavnosti Děčín 2018 - ohňostroj, Hudební festival Labe, Adrenalin Challenge,
Běláskové klání v podzámčí, Sochaři Děčínu, Den nejen pro seniory, Historický trh májový,
Děčínská kotva, Mladé Labe, Jízda na pohodu, Streetball, Festival pouličního divadla, Den
plný her) čerpáno celkem 1 181 tis. Kč. Z toho na Městské slavnosti bylo k 30. 6. 2018
vyčerpáno 888 tis. Kč. Celkové výdaje na pořádání Městských slavností Děčín v I. pololetí t. r.
činily 1 884 tis. Kč.
Z položky dotace subjektům v oblasti kultury bylo vyčerpáno celkem 1 687 tis. Kč na podporu
subjektů pracujících v oblasti kultury, z této částky bylo nájemci Střelnice poskytnuto 500 tis.
Kč, Děčínskému symfonickému orchestru 100 tis. Kč a Děčínskému pěveckému souboru
100 tis. Kč.
Za vedení kroniky v písemné formě uhradil odbor školství a kultury v I. pololetí t. r.
38 tis. Kč, tj. 47,5 % upraveného rozpočtu.
Výdaje na rezervační systém VSTUPENKADECIN.CZ byly čerpány ve výši 25 tis. Kč
na zajištění celoroční reklamy v měsíčníku ENTER, tj. 50,0 % upraveného rozpočtu.
Příspěvek Zámku Děčín byl poskytnut ve výši 8 165 tis. Kč, což je 55,7 % upraveného
rozpočtu. Na předfinancování projektu Cíl 3 – Šlechtické poklady – sběratelství v Čechách
a v Sasku bylo z upraveného rozpočtu ve výši 1 030 tis. Kč čerpáno 1 030 tis. Kč, tj. 100,0 %
upraveného rozpočtu. Organizace hospodařila k 30. 6. 2018 se ziskem ve výši cca 976 tis. Kč.
V upraveném rozpočtu se promítá celkové navýšení příspěvku o 655 tis. Kč, které převedl
odbor místního hospodářství z položky opravy majetku ve výpůjčce PO – akce do 500 tis. Kč.
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Finanční prostředky na akci Zámek Děčín – oprava střechy ve výši 4 209 tis. Kč byly
zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2017. V průběhu I. pololetí bylo 4 159 tis. Kč
převedeno odboru rozvoje na realizaci akce Zámek Děčín – oprava střešního pláště sektor A.
Z upraveného rozpočtu ve výši 50 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno.
Výdaje na zachování a obnovu kulturních památek byly čerpány ve výši 3 393 tis. Kč
z celkového upraveného rozpočtu ve výši 10 643 tis. Kč. Schválený rozpočet u odboru školství
a kultury nebyl ve sledovaném období upravován. Z upraveného rozpočtu ve výši 400 tis. Kč
odbor školství a kultury vyčerpal 43 tis. Kč za chemickou sanaci dřevokazného hmyzu
v kostele Povýšení sv. Kříže a servis varhan v kostele Povýšení sv. Kříže. Ve II. pololetí t. r. je
plánováno restaurování výmalby v Čajovém pavilonu na zámku v Děčíně IV. etapa a inotace
a ladění varhan v kostele Povýšení sv. Kříže.
Z upraveného rozpočtu odboru místního hospodářství na obnovu kulturních památek ve výši
1 548 tis. Kč bylo vyčerpáno 100 tis. Kč, tj. 6,5 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet
ve výši 1 000 tis. Kč byl navýšen o 548 tis. Kč. Z toho 1 300 tis. Kč bylo poskytnuto ze zdrojů
hospodaření roku 2017 na obnovu Ovčího můstku, 43 tis. Kč bylo převedeno odboru školství
a kultury na realizaci povrchu podlahy v prostorách zbrojnice na Zámku Děčín a 709 tis. Kč
odboru rozvoje na realizaci obnovy Ovčího můstku.
V I. pololetí byla provedena oprava omítek a soklů sv. Kříže v Děčíně za 74 tis. Kč, oprava
zábradlí u kaple v Nebočadech za 8 tis. Kč, oprava chrániče sv. Kříže za 3 tis. Kč, oprava
zábradlí na Pastýřské stěně ve výši 15 tis. Kč.
Akce Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor D3 byla dokončena. Finanční prostředky
ve výši 1 210 tis. Kč byly zajištěny na financování akce rozestavěné z roku 2017 převodem
z provozního rozpočtu položky územní plánování. Ze zdrojů hospodaření roku 2017 bylo
převedeno dalších 2 117 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 3 327 tis. Kč bylo k 30. 6. 2018
vyčerpáno 3 250 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 77 tis. Kč budou vyčerpány ve
II. pololetí 2018.
Akce Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor A bude dokončena v říjnu 2018. Finanční
prostředky ve výši 4 159 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství. Ve
sledovaném období nebylo čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2018.
Na akci Obnova ovčího můstku byly zajištěny finanční prostředky ve výši 709 tis. Kč, které byly
převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství položky - obnova kulturních památek. V I.
pololetí nebylo čerpáno.
Na akci Participativního rozpočtu - Obnova kašny na Masarykově náměstí bylo vyčleněno 500
tis. Kč převodem z kapitálové části položky Participativní rozpočet. V současné době se
připravuje realizace akce.
Na úseku tělovýchovy a zájmové činnosti činily celkové výdaje 31 163 tis. Kč, tj. 52,8 %
upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2017 vyšší o 5,3 mil. Kč.
Na provoz sportovních zařízení v majetku obce vynaložilo město 18 294 tis. Kč, tj. 46,2 %
upraveného rozpočtu, tj. o 2,9 mil. Kč více než v roce 2017.
Příspěvek Děčínské sportovní, p. o. byl poskytnut ve výši 10 205 tis. Kč, tj. 52,4 %
upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá zvýšení příspěvku o 2 703 tis. Kč,
z toho částka 844 tis. Kč byla poskytnuta z rozpočtu města na zajištění městských slavností,
dalších 1 745 tis. Kč bylo poskytnuto z výsledku hospodaření roku 2017 na navýšení tarifních
platů, odbor místního hospodářství převedl 114 tis. Kč na opravu a nátěr obvodových stěn
kryté plavecké haly. Organizace vykázala k 30. 6. 2018 zisk ve výši cca 292 tis. Kč.
Hospodářský výsledek je ovlivněn především vyššími než plánovanými výnosy (vysoké teploty
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již v jarních měsících) a výsledkem Hudebního festivalu Labe, který zajišťovala Děčínská
sportovní, p. o. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 se počet návštěvníků zvýšil o 5
891 osob, ve sledovaném období navštívilo děčínský aquapark celkem 125 486 návštěvníků.
Na provoz zimního stadionu byla poskytnuta dotace HC Děčín, z. s. ve výši 3 800 tis. Kč
(53,9 % upraveného rozpočtu) v souladu s uzavřenou smlouvou.
Na provoz Fotbalového stadionu ul. Práce a Sportovního areálu Máchovka byla
poskytnuta dotace FK Junior, z. s. ve výši 380 tis. Kč v souladu s uzavřenou smlouvou.
Na provoz sportovní haly ul. Práce bylo vynaloženo 238 tis. Kč, tj. 24,5 % upraveného
rozpočtu. Z celkového čerpání byla uhrazena revize plynového zařízení ve výši 4 tis. Kč
a úhrady elektrické energie ve výši 234 tis. Kč. Výdaje za elektrickou energii jsou následně
přefakturovány provozovateli, avšak vystavené faktury za přefakturaci těchto nákladů (od
vypovězení smlouvy se jedná o bezdůvodné obohacení) za období 01. 01. 2018 – 30. 06. 2018
v celkové výši 234 tis. Kč nebyly provozovatelem dosud uhrazeny. Celkem provozovatel
sportovní haly dluží přes 659 tis. Kč za přefakturovávané výdaje za elektrickou energii.
Mandátní smlouva byla vypovězena k 15. 2. 2016 a je v řešení právních zástupců města, ode
dne vypovězení smlouvy nebyla městem hrazena dotace na krytí ztráty z provozu sportovní
haly ani mandátní odměna.
Dotace na provoz sportovní haly Maroldova byla poskytnuta BK Děčín, z. s. v plné výši, tj. 1
900 tis. Kč v souladu s uzavřenou smlouvou.
Výdaje na opravy sportovních zařízení v majetku města, úhrady elektrické energie aj.
byly čerpány ve výši 1 567 tis. Kč, tj. 32,2 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl
celkově snížen o 139 tis. Kč převodem do kapitálové části rozpočtu na dofinancování akce
Zimní stadion - rekuperace sněžné jámy. Z realizovaných akcí byly na zimním stadionu
provedeny opravy včetně úhrady elektrické energie v celkové výši 1 003 tis. Kč a hrazena
údržba a elektrická energie ostatních sportovišť (fotbalové hřiště Máchovka a fotbalový stadion
Ústecká) ve výši 180 tis. Kč. V hale Maroldova byly uhrazeny poplatky za připojení na pult
centrální ochrany (PCO), revize ocelových konstrukcí, rádiová síť k HZS, revize EPS, oprava
vzduchotechniky, instalace podružného měření a oprava 2 ks časových relé, oprava
evakuačního rozhlasu, oprava elektroinstalace, oprava rehabilitační vany, čištění fasády,
oken, schodů, ocelová police a další v celkové výši 384 tis. Kč.
Ze schváleného rozpočtu akce Sportovní hala Maroldova – oprava kanalizace ve výši 1 200
tis. Kč byly převedeny finanční prostředky ve výši 835 tis. Kč odboru rozvoje, který bude akci
realizovat a zbývající finanční prostředky ve výši 365 tis. Kč byly vráceny do rezervy města.
Akce Vrt DC 1 - zjednání nápravy havarijního stavu bude dokončena v listopadu 2018, finanční
prostředky ve výši 4 750 tis. Kč byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2017. Z upraveného
rozpočtu nebylo k 30. 6. 2018 čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pol. 2018.
Finanční prostředky na zajištění akce PD – výměna střešního pláště zimního stadionu ve výši
244 tis. Kč byly uvolněny ze zdrojů hospodaření roku 2017. Ve sledovaném období bylo
vyčerpáno 204 tis. Kč.
V rámci ostatní tělovýchovné činnosti poskytl odbor školství a kultury na podporu sportu
9 404 tis. Kč, tj. 89,1 % upraveného rozpočtu. Veškeré podpory, týkající se subjektů v oblasti
sportu, vč. smluv byly schváleny v orgánech města. Celkem bylo podpořeno 76 projektů z 80
podaných žádostí.
Příspěvek na provoz Domu dětí a mládeže byl poskytnut ve výši 2 550 tis. Kč, tj. 51,5 %
upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl navýšen o 48 tis. Kč převodem finančních
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prostředků z kapitoly odboru místního hospodářství na opravy majetku ve výpůjčce PO.
Organizace skončila hospodaření k 30. 6. 2018 ziskem ve výši cca 56 tis. Kč.
Z upraveného rozpočtu položky dětské koutky, pískoviště aj. ve výši 2 000 tis. Kč bylo
vyčerpáno 902 tis. Kč, tj. 45,1 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly čerpány za
pravidelné kontroly a bezpečnostní služby na dětských hřištích, servisní práce dle revizních
protokolů, opravy herních prvků, laviček, oplocení a dopadových ploch, doplnění a výměny
písku v pískovištích aj. Tyto práce budou pokračovat zejména ve II. pololetí včetně pořízení
nových laviček a dalšího vybavení dle požadavku občanů a vedení města, finanční prostředky
budou vyčerpány.
Na akci Participativního rozpočtu – Dětské dopravní hřiště bylo vyčleněno 500 tis. Kč
převodem z kapitálové části rozpočtu. Proběhla první jednání a během srpna budou vystaveny
objednávky na údržbu zeleně následně na vodorovné a svislé dopravní značení.
Čerpání výdajů sociálního fondu je uvedeno kromě položky 3429 i na položce 6171. Na
položce 3429 bylo vyčerpáno 13 tis. Kč na výdaje spojené s pořádáním kulturních akcí pro
zaměstnance. Na položce 6171 bylo vyčerpáno 1 983 tis. Kč. Výdaje byly čerpány především
na příspěvek na penzijní připojištění a stravné. Upravený rozpočet položky 6171 byl navýšen
o 1 035 tis. Kč z finančního vypořádání výsledku hospodaření roku 2017, a to z důvodu dokrytí
tvorby sociálního fondu dle skutečně vyplacených mezd.
Na akci Participativního rozpočtu – Houpačky pro radost, bylo vyčleněno 32 tis. Kč převodem
z kapitálové části rozpočtu. V měsíci srpnu bude svolána schůzka k projednání realizace
projektu.
Na akci Participativního rozpočtu – Zatraktivnění jihozápadního Děčína, bylo vyčleněno 500
tis. Kč převodem z kapitálové části rozpočtu. Byly zahájeny přípravné práce a jednání
s vlastníky sousedních nemovitostí, bude nutno objednat projektovou dokumentaci na
inventarizaci zeleně v okolí cesty aj.
Na akci Participativního rozpočtu - Odtrhněme děti od tabletů a vyvětrejme je na čerstvém
vzduchu, bylo vyčleněno 200 tis. Kč převodem z kapitálové části rozpočtu. Jde o vybudování
systému pevných tratí orientačního běhu v městských lesoparcích. Předpokládaný termín
zahájení je v září 2018 a dokončení v dubnu 2019. Ve sledovaném období nebylo čerpáno.
Čerpání bude probíhat ve II. pol. 2018.
Na akci Participativního rozpočtu - Chceme se toulat v Březinách, bylo vyčleněno 500 tis. Kč
převodem z kapitálové části. V měsíci srpnu bude svolána schůzka k projednání realizace
projektu.
V oblasti zdravotnictví byly finanční prostředky čerpány v celkové výši 1 193 tis. Kč, tj.
37,3 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2017 vyšší o 404 tis. Kč.
Na stomatologickou péči bylo ve sledovaném období vynaloženo 266 tis. Kč. Jedná se
o odměnu za stomatologickou pohotovostní službu, kterou zajišťuje 19 lékařů dle smluv
o zajištění pohotovostní stomatologické služby na základě stanoveného rozpisu služeb.
Ordinační doba je stanovena od 8:00 do 11:00 hodin ve dnech pracovního volna, klidu
a svátků. Sjednaná odměna za provozování pohotovostní stomatologické péče činí 1 500 Kč
za jednu hodinu.
Dále je zajišťována, resp. hrazena městem i lékařská služba první pomoci, kterou pro město
Děčín zabezpečuje Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z. Za tuto službu bylo
uhrazeno v I. pololetí t. r. 927 tis. Kč. V upraveném rozpočtu je promítnuta dotace na rok 2018
z rozpočtu ÚK ve výši 2 160 tis. Kč.
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Rozpočtovým opatřením byly přesunuty finanční prostředky z položky DZR Křešice –
projektová dokumentace v kapitálové části rozpočtu ve výši 20 tis. Kč na § 3522 – ostatní
nemocnice na poskytnutí finančního daru Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnici Děčín, o.z. na
úhradu nákladů spojených s uskutečněním konference „6. děčínský den komplexní interní
péče“.
Výdaje na bydlení, komunální služby a územní rozvoj byly čerpány ve výši 18 245 tis. Kč,
tj. 21,9 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2017 vyšší o 2,7 mil. Kč.
Na položce 3612 – bytové hospodářství není žádné čerpání. Soupis přeplatků kupních cen
je ve stupni prověřování, čerpáno bude ve II. pololetí t. r.
Výdaje na veřejné osvětlení (dále jen VO) byly čerpány ve výši 5 100 tis. Kč, tj. na 38,1 %
upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet nebyl ve sledovaném období upravován.
Z celkového čerpání činily úhrady za elektrickou energii 3 223 tis. Kč, tj. 40,3 % upraveného
rozpočtu. Oproti stejnému období předchozího roku došlo k úspoře 446 tis. Kč. Od 1. 6. 2018
byla uzavřena nová smlouva na dodavatele el. energie a přestože cena za 1 KW se téměř
zdvojnásobila, očekáváme, že stávající rozpočet tento nárůst dostatečně pokryje.
Na údržbu a opravy VO vynaložil odbor komunikací a dopravy 1 877 tis. Kč, tj. 34,8 %
upraveného rozpočtu. Údržba a servis VO je zajišťován na základě smlouvy se spol. Marius
Pedersen, mimo smlouvu je hrazeno zpracování projektových dokumentací, nákup náhradních
dílů, výměna kabelového vedení, apod. Po přehodnocení výdajů na této položce je očekávána
úspora cca 1 mil. Kč.
Výdaje na pohřebnictví byly čerpány ve výši 2 067 tis. Kč, tj. 39,7 % upraveného rozpočtu.
Za pohřby bez pozůstalých bylo vynaloženo 141 tis. Kč, na provoz hřbitovů 309 tis. Kč
a na údržbu zeleně na hřbitovech pak částka 1 617 tis. Kč. Část výdajů na pohřby bez
pozůstalých se v případě dohledání pozůstalých vrátí do příjmů města, pokud nejsou žádní
pozůstalí, uplatňují se vynaložené náklady u státu. Za I. pololetí bylo vypraveno 14 pohřbů bez
pozůstalých. V rámci položky provoz hřbitovů je hrazeno vodné, pronájem mobilních WC,
služby (např. kontroly hřbitovů vč. denního odemykání a zamykání, čištění kanalizace na
Folknářích a Škrabkách, revize protipožárních zařízeních v kaplích aj.) a oprava a údržba
(např. oprava oplocení na Folknářích, opravy kolumbárních skříněk aj.). Ve II. pololetí budou
čerpány finanční prostředky na opravu opěrné zdi na hřbitově Škrabky v předpokládané výši
850 tis. Kč.
Na údržbu zeleně na hřbitovech, která je zajišťována odborem komunikací a dopravy, bylo
čerpáno 1 538 tis. Kč dle smlouvy s Marius Pedersen, a. s., a to včetně doplatku za období
02-03/2017 (reklamované faktury z r. 2017), za práce mimo smlouvu bylo čerpáno 79 tis. Kč.
Nižší čerpání je vykázáno na položce územní plánování. Z upraveného rozpočtu ve výši 13
537 tis. Kč bylo vyčerpáno v hodnoceném období 368 tis. Kč, což je plnění ve výši 2,7 %
upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl navýšen o 4 131 tis. Kč, z toho ze zdrojů
hospodaření roku 2017 byl rozpočet navýšen o 4 221 tis. Kč na předfinancování projektu
Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města, na akci Kanalizace
Horní Oldřichov – 1. etapa bylo převedeno 60 tis. Kč a na kapitolu odboru tajemník – oddělení
personální a platové 30 tis. Kč na výplatu odměn v souvislosti s projektem SUMP.
Pokud se týká položky pořízení a změny územního plánu a územní analytické podklady, nebyl
rozpočet odborem stavební úřad v I. pololetí t. r. čerpán, především z důvodu změny legislativy
od 1. 1. 2018 a vzhledem k rozsáhlým úpravám Územního plánu Děčín s variantami
a vyhodnocení vlivů Územního plánu Děčín na udržitelný rozvoj území na základě požadavků
pořizovatele. Ve II. pololetí t. r. budou probíhat platby dle již uzavřených smluv
a předpokládaného vývoje při pořizování územního plánu Děčín. Do konce t. r. jsou očekávány
na této položce výdaje ve výši cca 2 000 tis. Kč.
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Z upraveného rozpočtu položky ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.) ve výši 7 200 tis. Kč
bylo vyčerpáno 368 tis. Kč, tj. 3,2 % upraveného rozpočtu. Odbor rozvoje čerpal výdaje za
zpracování projektových dokumentací, studií, posudků, stanovisek aj.
Výdaje na položce komunální služby byly čerpány ve výši 10 710 tis. Kč, tj. 21,0 %
upraveného rozpočtu.
Na položce ekologické WC bylo v I. pololetí t. r. čerpáno 20 tis. Kč, tj. 15,4 % upraveného
rozpočtu. Z této položky je hrazen celoroční pronájem 1 ks WC na cyklostezce Dolní Žleb, 1
ks WC je umístěn na Labském nábř. u Via Ferraty, další WC je umístěno v období od července
do října na parkovišti u cyklostezky v Prostředním Žlebu.
Položka provoz tržnice vč. nájemného byla čerpána v I. pololetí t. r. ve výši 29 tis. Kč,
tj. na 26,4 % upraveného rozpočtu. Z této položky je nadále hrazeno nájemné za kancelář
a WC včetně vodného vlastníkovi nebytového prostoru, dále jsou hrazeny zálohy na
elektrickou energii, svoz komunálního odpadu a výdaje za vodné a stočné (včetně srážkových
vod) pro kašnu.
V položce geoplány, výpisy, znalecké posudky bylo vyčerpáno 154 tis. Kč, tj. 73,3 %
upraveného rozpočtu. Z položky jsou hrazeny výdaje na pořízení geometrických plánů,
znaleckých posudků, vytyčení částí pozemků, srovnávacích sestavení parcel a kolků.
Daň z nabytí nemovitých věcí aj. vykazuje čerpání ve výši 11 tis. Kč, tj. 22,0 % upraveného
rozpočtu. V I. pololetí t. r. byla uhrazena daň z nemovitých věcí 11 tis. Kč. Daň z nabytí
nemovitých věcí nebyla čerpána, neboť neproběhl žádný úplatný převod, kde by bylo
schváleno, že poplatníkem daně z nabytí je město.
Na položce projektové dokumentace, rozpočty, studie aj. bylo z upraveného rozpočtu ve výši
2 343 tis. Kč vyčerpáno 1 180 tis. Kč. Schválený rozpočet byl v průběhu I. pololetí navýšen
o 843 tis. Kč převodem ze zdrojů hospodaření roku 2017 na pokrytí smluv uzavřených v roce
2017. V I. pololetí byly zpracovány projektové dokumentace na opravu a zateplení střešního
pláště DDM Boletice, opravu střechy DDM Divišova, školní jídelnu Jungmannova, vyrovnávací
jímku Aquaparku Děčín, rekonstrukci elektroinstalace v kině Sněžník aj. V současné chvíli se
zpracovávají projektové dokumentace za 806 tis. Kč a další projektové dokumentace v celkové
výši cca 357 tis. Kč budou objednány ve II. pololetí 2018.
Výdaje na opravy majetku ve výpůjčce PO – akce do 500 tis. Kč byly čerpány ve výši 113 tis.
Kč, tj. 1,3 % upraveného rozpočtu. Z původně rozpočtovaných 10 000 tis. Kč je v upraveném
rozpočtu promítnuto snížení celkově o 985 tis. Kč a převedení konkrétním příspěvkovým
organizacím.
Posíleno bylo:
 2 250 tis. Kč ze zdrojů hospodaření roku 2017,
 554 tis. Kč z položky majetek ve výpůjčce PO nad 500 tis. Kč.
Převedeno bylo:
 114 tis. Kč Děčínské sportovní, p. o. na opravu a nátěr obvodových stěn obj. kryté
plavecké haly,
 162 tis. Kč odboru školství a kultury na opravu prasklého potrubí a vypracování PD pro
zadání stavby Na Pěšině a podlahářské práce v ZŠ Na Stráni,
 916 tis. Kč odboru školství a kultury na úhradu vybourání a vyzdění stavební výplně,
výměna plastových oken MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177, opravu dlažeb ZŠ Děčín
VI, Na Stráni 879/2, oprava hlavního uzávěru vody MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330,
oprava splaškové kanalizace ve sklepě pavilon A ZŠ Děčín IV, Školní 1544/5,
 149 tis. Kč odboru životního prostředí na opravu laviček na Pastýřské stěně a opravu
plotu u expozice kapybar, mravenečníka a vyhlídky ursoňů v ZOO Děčín, p. o.,
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16 tis. Kč odboru školství a kultury na výměnu podlahové krytiny kabinetu ZŠ Na Stráni,
550 tis. Kč odboru školství a kultury na opravu terasy před zahradním domkem
a dokončení svodnic v jižních zahradách Zámku Děčín, 32 tis. Kč odboru školství
a kultury na opravu podlahy prostoru budoucí knihovny na děčínském zámku,
 290 tis. Kč odboru školství a kultury na výměnu radiátorů a rozvodů topení ZŠ DC
XXXII, Míru 152, p. o. a výměnu topných těles, radiátorů DDM Březiny p. o.,
 30 tis. Kč odboru školství a kultury na renovaci povrchu podlahy v prostorách zbrojnice
Zámku Děčín,
 400 tis. Kč odboru rozvoje na opravu a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině,
Děčín IX–Bynov,
 938 tis. Kč odboru školství a kultury na havarijní opravu balkonu MŠ Dlouhá,
rekonstrukci oplocení ZŠ Vojanova, výrobu a dodání nového obložení tělocvičny ZŠ
Kamenická, výměnu oken ZŠ Školní, aj.,
 192 tis. Kč odboru školství a kultury na výměnu stoupaček ZŠ Boletice.
V I. pololetí bylo čerpáno 113 tis. Kč za zpracování výpočtu denního osvětlení a posouzení
vlivu zateplení ŠJ Sládkova, Děčín I, opravu sochy ZŠ Kosmonautů 177, Děčín XXXII aj.



Na položce opravy majetku ve výpůjčce PO nad 500 tis. Kč nebylo ve sledovaném období
z upraveného rozpočtu ve výši 12 805 tis. Kč čerpáno. V upraveném rozpočtu je promítnuto
snížení celkově o 3 695 tis. Kč.
Posíleno bylo:
 2 100 tis. Kč ze zdrojů hospodaření roku 2017,
 400 tis. Kč z položky opravy majetku ve výpůjčce PO do 500 tis. Kč.
Převedeno bylo:
 554 tis. Kč na položku opravy majetku ve výpůjčce PO do 500 tis. Kč,
 1 731 tis. Kč odboru rozvoje na realizaci akce Oprava střechy staré budovy ZŠ Míru
152, DC 32,
 2 150 tis. Kč na akci Odvlhčení, oprava vnitřních povrchů a oprava zpevněných ploch
v obj. ŠD Klostermannova,
 813 tis. Kč na akci Oprava a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině, Děčín IX–
Bynov,
 947 tis. Kč na akci Výměna zásobovacího výtahu v kuchyni ZŠ Míru, Oprava poruch
stropu nad 1. PP a oprava odvodnění MŠ Krásný Studenec.
V rámci ostatního majetku na položce opravy a údržba, provoz, úhrady el. energie bylo
vyčerpáno 947 tis. Kč, tj. 32,0 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá
snížení schváleného rozpočtu celkově o 1 036 tis. Kč, z toho 26 tis. Kč bylo převedeno v rámci
kapitoly odboru místního hospodářství do kapitálové části rozpočtu na výkupy nemovitých věcí
a 1 010 tis. Kč odboru rozvoje na realizaci akce Zabezpečení pískovcových objektů na Via
Ferratě. Z této položky byly hrazeny výdaje za opravy, údržbu a materiál v objektu SD Střelnice
ve výši 257 tis. Kč, úhrada za zřízení věcného břemene ve prospěch města ve výši 9 tis. Kč,
za opravy, údržbu, kontrolu lezeckých cest Via Ferrata a výrobu cedulí, pasportizaci zaměření
Pastýřské stěny ve výši 399 tis. Kč. Dále jsou z této položky hrazeny pravidelné platby záloh
na vodné a stočné, elektrické energie, dodávky plynu, služby a opravy u objektů v majetku
města aj. ve výši 282 tis. Kč.
Položka provoz WC byla čerpána ve výši 266 tis. Kč, tj. 39,7 % upraveného rozpočtu. Provoz
veřejných WC je zajišťován společností Premio Invest, s. r. o. Praha za částku cca 30 tis. Kč
měsíčně. Město hradí výdaje za elektrickou energii, vodné, plyn a dodávku tepla, revize
hasicích přístrojů a revize elektrických a plynových zařízení.
Položka funkce energetika byla čerpána ve výši 83 tis. Kč, tj. 92,2 % upraveného rozpočtu za
poradenské služby dle smlouvy s ČEZ Teplárenská, a. s. Říčany.
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Středisko městských služeb čerpalo celkové výdaje ve výši 7 860 tis. Kč, tj. 34,9 %
upraveného rozpočtu. Výdaje na provoz byly čerpány ve výši 1 267 tis. Kč, což je
28,4 % upraveného rozpočtu. Výdaje na platy a odvody za zaměstnance činily
6 593 tis. Kč, tj. 36,5 % upraveného rozpočtu.
V rámci provozních výdajů byly hrazeny vývozy velkokapacitního kontejneru s komunálním
odpadem, vývozy a likvidace nebezpečného odpadu, revize kotlů, elektřiny, plynu,
hromosvodů, opravy drobné techniky, opravy vozového parku, oprava nouzového osvětlení,
oprava elektroinstalace, výměna lina za dlažbu, nákup vybavení ochrannými oděvy, nákup
nářadí, materiálu, pohonných hmot, nákup energií a další.
Na položce ITI – Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb bylo ve sledovaném
období vyčerpáno na provozní výdaje 160 tis. Kč.
Na projekt Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce bylo vyčerpáno 48 tis. Kč na
provozní výdaje.
Výdaje na platy a zákonné odvody byly čerpány v celkové výši 6 593 tis. Kč, tj. 36,5 %
upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu na platy a odvody je promítnuto navýšení o 2
760 tis. Kč z úřadu práce. Dotace z ÚP představují částku 13 000,- Kč, 14 000,- Kč nebo
15 000,- Kč na osobu. Rozdílná výše dotace závisí na termínu uzavření „Dohody o vytvoření
pracovních míst“. Jedná se výhradně o dotace na mzdy na zaměstnance SMS, kteří zde jsou
zaměstnáni v rámci veřejně prospěšných prací (VPP). Dotace poskytnuté městu v měsících
červen a červenec budou zapojeny do výkaznictví po schválení radou města, a to v srpnu t. r.
Dále byl v průběhu roku, z důvodu navýšení kmenových zaměstnanců o 14, navýšen rozpočet
na platy a odvody o 2 200 tis. Kč z rezervy města.
Z důvodu zvýšeného počtu zaměstnanců SMS narostou poplatky za lékařské vstupní
prohlídky, OOPP, ale také např. platby za uložení odpadu na skládku. SMS předpokládá, že
finanční prostředky na provozní výdaje SMS nebudou do konce roku dostatečné. Předpokládá
se potřeba navýšení provozního rozpočtu SMS o cca 300 tis. Kč.
Na položce ITI – Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb bylo ve sledovaném
období vyčerpáno 153 tis. Kč na platy a odvody.
Na projekt Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce bylo vyčerpáno 23 tis. Kč na platy
a odvody.
Odbor stavební úřad nevyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 20 tis. Kč na znalecké posudky
a studie ve sledovaném období žádné finanční prostředky. Ve II. pololetí t. r. očekává výdaje
na podklady ve věci znaleckých a statických posudků, kontroly hranic pozemků, hodnocení
hladiny hluku, případně odborných posudků při živelných pohromách a další.
U akce Odvlhčení objektu restaurace Pastýřská stěna bylo na pozastávku faktury z roku
2016 schváleno ze zdrojů hospodaření roku 2017 47 tis. Kč, která byla k 30. 6. 2018 uhrazena
v plné výši.
Výdaje v odvětví ochrana životního prostředí byly čerpány ve výši 38 708 tis. Kč, tj.
41,5 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2017 vyšší o 1,5 mil. Kč.
Výdaje na položce ostatní činnost k ochraně ovzduší – zapojení poplatků za znečišťování
ŽP nebyly prozatím čerpány. Předpoklad čerpání je ve II. pololetí t. r.
Pokud se týká položek sběr a svoz komunálních odpadů, nebezpečných odpadů,
ostatních odpadů, využívání, zneškodňování a ukládání ze sběrného dvora (položky
3721, 3722, 3723, 3725), byly tyto čerpány ve výši 22 899 tis. Kč, tj. 45,2 % upraveného
rozpočtu. Schválený rozpočet nebyl ve sledovaném období upravován.
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Výdaje v rámci položky ostatní nakládání s odpady, týkající se provozu skládky Orlík III
a jarního úklidu, asanace skládek, úklidu okolo sběrných nádob, byly čerpány ve výši 291 tis.
Kč z upraveného rozpočtu ve výši 1 500 tis. Kč, tj. 19,4 % upraveného rozpočtu. Na položce
provoz skládky Orlík III byl uhrazen monitoring a údržba ukončené skládky Orlík III, který je
zajišťován na základě smlouvy s TSD, a. s. Byl hrazen zejména monitoring průsakových vod
a drobná údržba a v nepříznivém počasí i odvoz průsakových vod do čistírny odpadních vod.
Na této položce je očekávána úspora, která bude použita na úhradu zvýšených výdajů na
asanaci skládek, úklid okolo sběrných nádob aj.
Položku monitoring půdy a podzemní vody (upravený rozpočet 20 tis. Kč) odbor životního
prostředí v hodnoceném období nečerpal. Ve II. pololetí t. r. budou provedeny kontrolní
rozbory podzemních, popř. povrchových vod, odborné posudky a stanoviska dle aktuální
potřeby.
Příspěvek ZOO Děčín – Pastýřská stěna, p. o. byl poskytnut ve výši 8 069 tis. Kč, tj. 54,8 %
upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl v I. pololetí t. r. snížen celkově o 281 tis. Kč,
z toho 500 tis. Kč bylo převedeno do kapitálové části rozpočtu na akci Oprava venkovního
výběhu – pavilon opic, z kapitoly odboru místního hospodářství bylo na provedení oprav
v areálu ZOO převedeno 149 tis. Kč a 70 tis. Kč je zapojení dotace ÚK na akci Noc snů.
Organizace vykázala za I. pololetí t. r. ztrátu ve výši cca 535 tis. Kč. Předpokládá se skokový
nárůst příjmů v měsících červenec a srpen, kdy je hlavní návštěvnická sezona. V I. pololetí t.
r. navštívilo děčínskou ZOO celkem 49 420 osob, což je o 4 621 osob více než ve stejném
období roku 2017.
Na položce monitoring skal nebyly z upraveného rozpočtu ve výši 1 700 tis. Kč
v hodnoceném období čerpány žádné finanční prostředky. Ve II. pololetí t. r. budou finanční
prostředky použity na úhradu ručního monitoringu skalních masivů na území města v souladu
s uzavřenou smlouvou, na geotechnické posouzení skalních výchozů, zajištění projektových
dokumentací na sanaci nestabilních bloků dle výsledků monitoringu.
Na položce údržba skal bylo z upraveného rozpočtu ve výši 1 163 tis. Kč vyčerpáno 1 056 tis.
Kč, tj. 90,8 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl ve sledovaném období navýšen
o 963 tis. Kč přesunem z rezervy města na odstranění havarijního stavu skalního bloku DC IV.
V I. pololetí t. r. bylo čerpáno 939 tis. Kč na odstranění skalního výchozu na pozemku p. p. č.
425/1 v k. ú. Podmokly. Dále byly hrazeny vícepráce odstranění skalního výchozu na pozemku
p. p. č. 425/1 v k. ú. Podmokly ve výši 79 tis. Kč a lokální zajištění dvou skalních bloků na
Stoličné hoře ve výši 38 tis. Kč.
Akce Zabezpečení pískovcových objektů na Via Ferratě Děčín byla dokončena. Finanční
prostředky ve výši 1 010 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství.
Upravený rozpočet byl zcela vyčerpán.
Na péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň vynaložil odbor komunikací a dopravy 5 370 tis. Kč,
tj. 24,3 % upraveného rozpočtu.
Největší část finančních prostředků (5 132 tis. Kč) byla využita na údržbu zeleně, která byla
vykonána společností Marius Pedersen, a. s. dle smlouvy o poskytování služeb (1 970 tis. Kč)
a dále i ostatními dodavateli (2 553 tis. Kč). Z této položky se hradí i likvidace havarijních
stromů (443 tis. Kč). Ve II. pololetí t. r. budou mj. kromě smlouvy s Marius Pedersen hrazeny
i výdaje dle smlouvy s TSD, a. s. za květinovou výzdobu na sloupech VO a výdaje dle smlouvy
se Střední školou zahradnickou a zemědělskou, která zajišťuje kosení travnatých ploch
na Staroměstském nábřeží. Celkově lze v oblasti údržby zeleně očekávat značnou úsporu
finančních prostředků, a to z důvodu odmítnuté dotace na revitalizaci zeleně v parku
u Plovárny a z důvodu udělení pokuty za neplnění smlouvy na údržbu zeleně společnosti
Marius Pedersen, a. s.
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Ze schválených výdajů na údržbu veřejného prostranství aj. bylo vyčerpáno 238 tis. Kč, tj.
21,6 % upraveného rozpočtu. Z této položky je dále hrazeno každoroční zprovoznění kašen,
odstranění, nátěr a uložení dřevěných krytů kašny Zbrojnická a Tyršova, odstranění a uložení
vánoční výzdoby kašen, hrazeno je vodné a stočné, elektrická energie, revize elektro vč.
porevizních oprav, byly provedeny opravy elektro kašny Zbrojnická a Tyršova, prováděny jsou
měsíční kontroly a provoz všech kašen.
Na akci Participativního rozpočtu – Březiny – záchrana lípy, bylo vyčleněno 200 tis. Kč
převodem z kapitálové části rozpočtu. V měsíci srpnu bude svolána schůzka k projednání
realizace projektu.
Na položce ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny nebylo v I. pololetí za likvidaci
plevelů žádné čerpání. Předpoklad čerpání je ve II. pololetí t. r., a to zejména na likvidaci
křídlatky a odstranění ruderálních porostů.
Na položce ostatní správa v ochraně životního prostředí bylo ve sledovaném období
z upraveného rozpočtu ve výši 50 tis. Kč vyčerpáno 13 tis. Kč, tj. 26,0 % upraveného rozpočtu.
Byly zpracovány znalecké posudky zdravotního stavu stromů v rámci správních řízení.
Výdaje na sociální služby byly čerpány ve výši 40 261 tis. Kč, tj. 67,5 % upraveného rozpočtu.
Výdaje byly ve srovnání s rokem 2017 vyšší o 11,7 mil. Kč.
Finanční prostředky na sociální péči a pomoc dětem a mládeži byly čerpány ve výši 47 tis.
Kč, tj. na 20,3 % upraveného rozpočtu. Konkrétně se jedná o výdaje spojené s návštěvou dětí,
kterým byla nařízena ústavní výchova, dále byly finanční prostředky čerpány
na pořádání akcí pro děti ze sociálně slabých rodin (víkendové pobyty), za supervize pro
pracovníky OSV aj. Finanční prostředky budou do konce roku vyčerpány. 60 tis. Kč bylo
rozpočtovým opatřením převedeno na kapitolu odboru tajemník na úhradu dohod o provedení
práce pro zaměstnance odboru sociálních věcí a zdravotnictví, kteří pořádají táborové pobyty
pro děti ze sociálně slabých rodin.
Položka ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství byla v I. pololetí t. r. čerpána
ve výši 336 tis. Kč, tj. 4,5 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o poskytnutí dotací pro jeselské
zařízení Mateřské centrum Bělásek, z.s. ve výši 300 tis. Kč v souladu s uzavřenou smlouvou,
za výkon pěstounské péče bylo uhrazeno 15 tis. Kč a na projekt Koordinátor terénní práce
v Děčíně bylo vynaloženo 21 tis. Kč. V upraveném rozpočtu na položce výkon pěstounské
péče se promítá navýšení z hospodaření roku 2017 o 6 552 tis. Kč a dalších 528 tis. Kč bylo
na základě dohod s pěstouny poskytnuto úřadem práce. Odboru tajemník, oddělení personální
a platové bylo převedeno na úhradu dohody o provedení práce (psychologická vyšetření dětí
pro oddělení sociálně právní ochrany dětí), na úhradu nákladů na vzdělávání souvisejícího
s činností pěstounské péče a na úhradu osobních nákladů pracovnic vykonávajících agendu
náhradní rodinné péče 270 tis. Kč, dále byl rozpočet snížen o 172 tis. Kč z důvodu vrácení
části příspěvku úřadu práce. Na projekt Koordinátor terénní práce byla zapojena dotace ve
výši 290 tis. Kč.
Příspěvek na provoz Centra sociálních služeb Děčín, p. o. byl poskytnut ve výši 35 996 tis.
Kč, tj. 82,2 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení příspěvku
celkem o 15 516 tis. Kč. V I. pololetí získala organizace 1. část dotace MPSV na podporu
sociálních služeb (21 508 tis. Kč), neinvestiční finanční příspěvek od Ministerstva zdravotnictví
„Zabezpečení provozu Kontaktního a poradenského centra pro drogově závislé, poradny pro
rodiče“ (100 tis. Kč), neinvestiční dotace od Rady vlády České republiky „Protidrogová politika
CSS Děčín, p. o. – D-centrum“ (131 tis. Kč), neinvestiční dotace od Rady vlády České
republiky „Protidrogová politika CSS Děčín, p. o. – K-centrum“ (193 tis. Kč). 1. část neinvestiční
dotace ÚK „Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji“ (584 tis. Kč). Centru
sociálních služeb byl rozpočtovým opatřením snížen příspěvek o 7 000 tis. Kč přesunem do
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kapitálové části rozpočtu na akci PD a realizace rekonstrukce budovy DOZP Boletice nad
Labem, která je dlouhodobě ve špatném technickém stavu. Organizace vykázala za I. pololetí
t. r. zisk ve výši 5 362 tis. Kč. Zisk je ovlivněn především překročením plánovaných výnosů,
úsporou nákladů a vyšší splátkou příspěvku od zřizovatele na provoz v počátku roku.
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví byla převedena z hospodaření roku 2017 částka
3 739 tis. Kč z nečerpaných darů, které jsou účelově určené na sociální účely. V budoucnu je
plánováno finanční prostředky ve výši 3 739 tis. Kč vyčerpat na řešení havarijního stavu DOZP
Boletice.
Na položce ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva z upraveného
rozpočtu ve výši 120 tis. Kč bylo na komunitní plánování vyčerpáno 9 tis. Kč, tj. 7,5 %
upraveného rozpočtu. Ve II. pololetí 2018 bude financována akce „Den zdraví a služeb“ (druhý
ročník).
V rámci položky ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče byly poskytnuty příspěvky
neziskovým organizacím včetně dotace na podporu rodiny v celkové výši 3 841 tis. Kč, tj.
93,9 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení o 90 tis. Kč, kdy 10
tis. Kč bylo poskytnuto ze zdrojů hospodaření roku 2017 na dar pro STATIM, z. s. a 80 tis. Kč
bylo převedeno z kapitálové části rozpočtu z akce PD - Domov se zvláštním režimem Křešice.
Na položce pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj. byla čerpána částka 30
tis. Kč na zájezd pro seniory z domů s pečovatelskou službou na zámek Pillnitz, zajištění
autobusové dopravy na akci „Den (nejen) pro seniory“, dále hudební produkce v DPS Bynov
a nákup květin do všech DPS v Děčíně. Vyšší čerpání bude v II. pololetí r. 2018 z důvodu
zajištění již čtvrtého ročníku akce „Týden (nejen) pro seniory“. V rámci této akce je plánováno
uskutečnění divadelního představení a slavnostního koncertu v kulturním domě Střelnice. Dále
je v letošním roce v rámci „Týdne (nejen) pro seniory“ naplánován „Den zdraví a služeb“ (druhý
ročník) v OC Pivovar.
V rámci položky ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti byly
v I. pololetí t. r. vynaloženy na nákup tiskopisů na recepty na omamné látky 2 tis. Kč.
Na úseku civilní připravenosti na krizové stavy je k 30. 6. t. r. čerpáno 111 tis. Kč,
tj. 30,0 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2017 vyšší o 59 tis. Kč.
Na položce ochrana obyvatelstva bylo čerpáno 57 tis. Kč, z toho 41 tis. Kč bylo vyčerpáno
v souvislosti s řešením krizové situace Hrozba pádu skalního bloku na Teplické ul. na zajištění
ubytování a stravování evakuovaných osob. Dalších 16 tis. Kč bylo použito na nákup tlakového
čističe. Za 53 tis. Kč byla na položce 5273 – ostatní správa v oblasti krizového řízení
zakoupena výpočetní a komunikační technika potřebná k zajištění provozu pracoviště
krizového štábu a na pracovní oděvy a obuv členů krizového štábu. Částka 1 tis. Kč byla
čerpána z položky 5279 – záležitosti krizového řízení jinde nezařazené na zajištění
občerstvení soutěže „Mladý záchranář“. V II. pololetí t. r. bude pořízen materiál do skladu CO,
bude uhrazen správní poplatek ČTÚ za frekvence vyhrazené pro provoz Varovného
informačního systému aj.
Výdaje na bezpečnost a veřejný pořádek - městskou policii byly čerpány ve výši 18 557
tis. Kč, tj. na 42,2% upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2017 vyšší o 2,2
mil. Kč.
Výdaje na provoz činily 1 168 tis. Kč, tj. 30,7 % upraveného rozpočtu. Jednalo se zejména
o nákup pohonných hmot, úhradu elektrické energie, nájemné PCO, opravy a údržbu
kamerového systému, vozového parku, školení, cestovné a další.
Výdaje na platy vč. zákonných odvodů činily 17 389 tis. Kč a byly čerpány na 43,2 %
upraveného rozpočtu.
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Výdaje na úseku požární ochrany na zajištění akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných
hasičů byly čerpány ve výši 1 741 tis. Kč, tj. na 36,2 % upraveného rozpočtu. Schválený
rozpočet ve výši 4 807 tis. Kč byl navýšen o 22 tis. Kč převodem z kapitálové části rozpočtu
na Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. č. p. 1916/2a. Na JSDH bylo vyčerpáno celkem
1 700 tis. Kč, z toho na provoz částka 929 tis. Kč, na platy a zákonné odvody 771 tis. Kč.
Provozní výdaje byly využity na nákup oděvů, obuvi, vybavení, náhradních dílů a materiálu,
vodného, plynu, elektrické energie, pohonných hmot, dále na opravy a údržbu techniky,
lékařské prohlídky, revize a další.
Odbor místního hospodářství z upraveného rozpočtu ve výši 149 tis. Kč vyčerpal na požární
ochranu v hodnoceném období 20 tis. Kč na odstranění závad z revizní zprávy hromosvodu,
oprava plynového kotle, nákup WC aj. Tento odbor zajišťuje opravy a údržbu hasičských
zbrojnic jednotek sboru dobrovolných hasičů města. Zbývající finanční prostředky budou
vyčerpány ve II. pololetí. Ze schváleného rozpočtu ve výši 1 050 tis. Kč bylo 901 tis. Kč
převedeno odboru rozvoje na realizaci Stavebních úprav hasičské zbrojnice SDH Křešice
č. p. 231, Děčín XXXI-Křešice.
U akce Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. č. p. 1916/2a se jednalo o dofinancování
autorského dozoru. Finanční prostředky ve výši 22 tis. Kč byly převedeny v rámci kapitoly
odboru rozvoje z položky územní plánování. Z upraveného rozpočtu ve výši 22 tis. Kč bylo
vyčerpáno 21 tis. Kč.
Výdaje na státní správu a územní samosprávu byly čerpány v objemu 96 512 tis. Kč, tj.
47,5 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2017 vyšší o 9,4 mil. Kč.
Výdaje na zastupitelstva obcí jsou čerpány ve výši 2 814 tis. Kč, tj. 41,5 % upraveného
rozpočtu. Z položky provoz bylo za cestovné a školení zastupitelů uhrazeno 22 tis. Kč.
Na odměnách zastupitelům vč. odvodů bylo v I. pololetí vyplaceno 2 792 tis. Kč.
Výdaje na zajištění volby prezidenta republiky byly čerpány ve výši 1 432 tis. Kč, z toho na
provoz 852 tis. Kč, odměny členům volebních komisí včetně odvodů byly čerpány ve výši 578
tis. Kč a 2 tis. Kč byly vynaloženy na cestovné. V upraveném rozpočtu se promítá zapojení
dotace ze státního rozpočtu na zajištění voleb ve výši 1 579 tis. Kč.
Výdaje na položce činnost místní správy byly čerpány ve výši 92 266 tis. Kč, tj. 47,3 %
upraveného rozpočtu. Pokud se týká provozu správy, schválený rozpočet byl v průběhu
I. pololetí t. r. navýšen celkově o 1 321 tis. Kč. Jedná se o zapojení dotace na výkon agendy
sociálně-právní ochrany dětí ve výši 1 050 tis. Kč, do kapitálové části rozpočtu bylo na pořízení
automatických dveří v suterénu budovy magistrátu převedeno 93 tis. Kč, na obnovu výpočetní
techniky a nákup cvičebního stroje do tělocvičny MP 218 tis. Kč a na pořízení klimatizačních
jednotek bylo převedeno 370 tis. Kč a na instalaci dálkového ovládání a zabezpečení objektu
RS Tolštejn 70 tis. Kč. Ze zdrojů hospodaření bylo převedeno z nevyužité dotace na projekt
Asistent prevence kriminality 60 tis. Kč. 64 tis. Kč bylo zapojeno z příspěvku na pojištění
lesních porostů, z rezervy města byl rozpočet provozu správy posílen o 605 tis. Kč na
uspořádání akce 100. výročí vzniku ČR „Zažijte to znovu“ a na předfinancování projektu MAP
II bylo poskytnuto 85 tis. Kč. Z kapitoly odboru provozního a organizačního bylo 350 tis. Kč
přesunuto na kapitolu odboru tajemník na financování projektu Inkluze do škol, naopak
z kapitoly odboru tajemník bylo na financování projektu Místní akční plán poskytnuto 5 tis. Kč.
Z finančního vypořádání bylo na akci Výměna oken budovy B1, 28. října 1155/2, Děčín 1
poskytnuto 553 tis. Kč.
Výdaje na provoz (ostatní) byly čerpány ve výši 17 937 tis. Kč, tj. 40,9 % upraveného rozpočtu.
Z celkově čerpaných výdajů bylo vynaloženo na nákup služeb (technická podpora softwaru,
pravidelná aktualizace dat, mapových podkladů, nákup repasovaných tonerů, pravidelný
a mimořádný úklid v budovách magistrátu, servis a revize výtahů, praní prádla, dodávky pitné
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vody do barelů, servis docházkového systému, koncesionářské poplatky, přípravy na
personální audit ISO, preventivní prohlídky atd.) cca 5,3 mil. Kč, na nákup materiálu
a drobného hmotného majetku 2,8 mil. Kč, na služby telekomunikací cca 1,7 mil. Kč, na služby
peněžních ústavů (pojištění) 1,7 tis. Kč, na konzultační a poradenské služby (zejm. právní
služby) 1,4 mil. Kč, na nákup tepla cca 1,4 mil. Kč, na nákup elektrické energie cca 0,9 mil.
Kč, na opravy a údržbu cca 0,6 mil. Kč, na služby pošt 1,0 mil. Kč a další.
Na položce provoz (projekty) bylo v hodnoceném období vyčerpáno 414 tis. Kč, tj. 33,8 %
upraveného rozpočtu. Na realizaci projektu Inkluze do škol bylo vynaloženo 344 tis. Kč, na
projekt Místní akční plán pak 41 tis. Kč, na projekt Asistent prevence kriminality 4 tis. Kč a na
projekt Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků 25 tis. Kč.
Výměna oken budovy B1, 28. října 1155/2, Děčín 1 byla dokončena. Finanční prostředky na
zajištění akce ve výši 553 tis. Kč byly zabezpečeny z výsledků hospodaření roku 2017.
Upravený rozpočet byl ve sledovaném období zcela vyčerpán.
Výdaje na školení, cestovné aj. byly čerpány ve výši 1 028 tis. Kč, tj. 46,1 % upraveného
rozpočtu. Rozpočet byl navýšen o 30 tis. Kč z dotace na projekt Efektivní strategické řízení
veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP).
Výdaje na platy a zákonné odvody byly čerpány k 30. 6. 2018 ve výši 70 007 tis. Kč, tj.
50,0 %. V upraveném rozpočtu na položce platy došlo k navýšení o 6 013 tis. Kč a na položce
odvody SP a ZP o 1 942 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání výsledku hospodaření roku
2017 bylo z nevyčerpané dotace na projekt Asistent prevence kriminality převedeno na platy
22 tis. Kč a na odvody SP a ZP 20 tis. Kč, z dotace na projekt Prostupné zaměstnávání ve
středisku městských služeb na platy 77 tis. Kč a na odvody 28 tis. Kč, z dotace na projekt
Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků bylo na platy převedeno 380 tis. Kč a na
odvody 99 tis. Kč. V I. pololetí t. r. byla zapojena dotace na výkon činností pěstounské péče
ve výši 188 tis. Kč na platy a 82 tis. Kč na odvody SP a ZP, na výkon agendy sociálně-právní
ochrany dětí 3 180 tis. Kč na platy a 1 020 tis. Kč na odvody SP a ZP, z úřadu práce 124 tis.
Kč na platy a 41 tis. Kč na odvody SP a ZP, z rezervy města bylo z důvodu navýšení počtu
zaměstnanců na platy poskytnuto 1 455 tis. Kč a na odvody 495 tis. Kč a na předfinancování
projektu Místní akční plán II bylo poskytnuto 182 tis. Kč na platy a 63 tis. Kč na odvody SP
a ZP. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví převedl 60 tis. Kč na úhradu dohod o provedení
práce z důvodu pořádání dvou táborových pobytů pro děti. Na projekt Inkluze do škol bylo
z předfinancování kapitoly odboru provozního a organizačního převedeno 290 tis. Kč na platy
a 60 tis. Kč na odvody. Naopak z projektu Místní akční plán I bylo 5 tis. Kč převedeno na
kapitolu odboru provozního a organizačního. Dále byla zapojena dotace na projekt Koordinátor
terénní práce v Děčíně ve výši 60 tis. Kč na platy a 34 tis. Kč na odvody.
Sociální fond byl komentován u položky 3429 – sociální fond.
Příspěvky sdružením byly poskytnuty ve výši 344 tis. Kč. Jednalo se o příspěvek Euroregionu
Labe ve výši 198 tis. Kč, Svazu měst a obcí ve výši 99 tis. Kč, Asociaci měst pro cyklisty 15
tis. Kč, Sdružení tajemníků cca 2 tis. Kč, Hospodářské a sociální radě okresu Děčín 30 tis. Kč.
Ve finančních operacích se promítá proúčtování daně z příjmu právnických osob za město
Děčín ve výši 8 587 tis. Kč (změna rozpočtu v RM 10. 7. 2018) a dále odvod daně z přidané
hodnoty za město Děčín ve výši 286 tis. Kč. Z důvodu předpokladu nízkého čerpání úroků za
celou dobu splatnosti úvěru jsou úroky zahrnuty do provozních výdajů. Ve sledovaném období
bylo na úrocích ze střednědobého úvěru uhrazeno 64 tis. Kč. Přehled čerpání a splácení
střednědobého úvěru je uveden v příloze č. 7.
Na § 6330 bylo ze zdrojů hospodaření roku 2017 převedeno 200 tis. Kč na výměnu podlahové
krytiny a kuchyňské linky v klubu seniorů „Klub dobré pohody“, Litoměřická ulice, Děčín – Staré
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město. Akci bude zajišťovat odbor místního hospodářství v rámci hospodářské činnosti.
Z těchto finančních prostředků zatím nebylo čerpáno.
V ostatních činnostech se promítá zejm. odvod do vyšších rozpočtů v rámci finančního
vypořádání za rok 2017 ve výši 707 tis. Kč (projednáno v ZM v březnu 2018).
Na položce prevence kriminality bylo z upraveného rozpočtu ve výši 4 777 tis. Kč vyčerpáno
1 161 tis. Kč. Schválený rozpočet byl v I. pololetí navýšen o 1 812 tis. Kč, z toho u položky
provoz byl schválený rozpočet snížen o 14 tis. Kč, které byly přesunuty na zajištění
předfinancování položky platy a odvody. U položky platy a odvody byl navýšen celkem o 53
tis. Kč, z toho 14 tis. Kč bylo přesunuto z položky provoz a 39 tis. Kč je zapojení dotace z ÚP
na Asistenty prevence kriminality. Městská policie Děčín využila možnost dočerpání dotací od
Úřadu práce ČR v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, především dlouhodobě
nezaměstnaných uchazečů o práci. Na projekt ITI – Asistent prevence kriminality bylo
z nevyčerpané dotace z roku 2017 převedeno 1 773 tis. Kč. V rámci projektu ITI – Asistent
prevence kriminality je zaměstnáváno 10 – 11 osob. Z finančních prostředků na projekt se
hradí veškeré náklady spojené se zaměstnáváním APK (platy, odvody), nákup výstroje,
vzdělávání asistentů a další. V I. pololetí t. r. bylo na projekt ITI – Asistent prevence kriminality
vynaloženo 143 tis. Kč na provoz a 969 tis. Kč na platy a odvody.
Na položce ostatní byly finanční prostředky čerpány ve výši 289 tis. Kč. Jedná se o vratky
z minulých let, vyúčtování služeb, cizí platby, spoluúčast u pojistných událostí občanů a další.
2. Kapitálové výdaje
Kapitálové výdaje činily celkem 56 856 tis. Kč, tj. 17,4 % upraveného rozpočtu. Podrobné
členění je uvedeno v tab. č. 5. Výdajová část kapitálového rozpočtu je rozdělena do čtyř oblastí
(strojní, stavební investice, rezerva, účelové investiční dotace aj. a výkupy nemovitostí).
Stavební investice jsou dále rozděleny na rozestavěné a zahajované akce financované z úvěru
a akce ostatní členěné na rozestavěné akce a akce zahajované.
STROJNÍ INVESTICE
Výdaje na strojní investice byly čerpány ve výši 3 153 tis. Kč, tj. na 11,5 % upraveného
rozpočtu. Čerpání podle jednotlivých titulů je uvedeno v tabulce č. 5.
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby
Finanční prostředky ve výši 60 tis. Kč na Zabezpečení nově vybudovaného prostoru pro
provoz ITC ČD byly převedeny z provozní části rozpočtu kapitoly odboru provozního
a organizačního. Akce bude zrealizována ve II. pololetí t. r.
Doprava
Investiční příspěvek ŘSD na stavbu I/62, Děčín – Vilsnice ve výši 200 tis. Kč nebyl ve
sledovaném období čerpán. Finanční prostředky byly zabezpečeny z rezervy města a budou
ŘSD vyplaceny ve II. pololetí t. r.
Obměna parkovacích automatů včetně jejich instalace bude uskutečněna do konce 10/2018,
kdy budou instalovány 4 nové parkovací automaty, které nahradí ve vytipovaných lokalitách
stávající nefunkční PA typu DG Classic.
Na pořízení Inteligentních zastávkových panelů bylo vyčerpáno 271 tis. Kč za 1 ks
zastávkového panelu na Tyršově ul. V současné době je podepsána smlouva na druhý panel
za 250 tis. Kč na zastávku MAD u hl. nádraží, další panely jsou v jednání a v případě
nedostatku finančních prostředků bude řešeno navýšení této položky v rámci kapitoly odboru
komunikací a dopravy.
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Vzdělávání a školské služby
Finanční prostředky v celkové výši 170 tis. Kč byly MŠ Riegrova na pořízení traktorusekačky a elektrické pánve vyplaceny. V I. pololetí t. r. byl pořízen traktor-sekačka. Elektrická
pánev bude pořízena ve II. pololetí t. r.
Schválený investiční příspěvek na pořízení plynového sporáku s troubou byl rozpočtovým
opatřením MŠ Liliové změněn na pořízení 2 plynových sporáků s troubou. Dále byl
příspěvkové organizaci poskytnut investiční příspěvek na pořízení multifunkčního robotu
a výklopné pečící pánve. Všechny stroje budou pořízeny po ukončení výběrových řízení ve
II. pololetí t. r. Finanční prostředky byly příspěvkové organizaci vyplaceny.
ZŠ Školní – průmyslová pračka pro MŠ a sklopná pánev elektrická automatická - finanční
prostředky ve výši 276 tis. Kč byly příspěvkové organizaci vyplaceny. Sklopnou pánev
organizace v I. pololetí pořídila.
Finanční prostředky pro ZŠ Vrchlického na pořízení plynového kotle ŠD byly organizaci
vyplaceny, kotel bude pořízen v období letních prázdnin.
Školní jídelně Jungmannova bylo na pořízení nerezové pánve vyplaceno 110 tis. Kč.
Kultura, církve a sdělovací prostředky
Městské divadlo Děčín, p. o. – digitální projektor - výměna digitálního projektoru v kině
Sněžník nebyla v I. pololetí t. r. provedena. Finanční prostředky ve výši 1 900 tis. Kč byly
zajištěny ve schváleném rozpočtu. Digitální projektor bude pořízen po ukončeném výběrovém
řízení ve III. čtvrtletí roku 2018.
Městská knihovna Děčín, p. o. – investiční dotace VISK 3 - jedná se o státní účelovou
investiční dotaci z programu Veřejné informační služby knihoven - podprogram VISK 3 ve výši
620 tis. Kč určenou pro Městskou knihovnu Děčín, p. o. na projekt „Upgrade AKS Clavius na
systém Tritius v Městské knihovně Děčín“. Rozpočtové opatření bylo provedeno v srpnu 2018.
Zámek Děčín, p. o. – knihovna do expozice a kachlová kamna do expozice – finanční
prostředky ve výši 1 030 tis. Kč předfinancují investice v rámci projektu EU Cíl 3 – Šlechtické
poklady. Zámku Děčín se podařilo ve výběrovém řízení snížit cenu za vyrobení knihovny o 213
tis. Kč a u kachlových kamen o 34 tis. Kč. Úprava rozpočtu byla provedena v srpnu t. r.
Tělovýchova a zájmová činnost
Akce Děčínská sportovní – plnoprůtočné středotlaké UV lampy vč. montáže nebyla
zrealizována. Finanční prostředky ve výši 1 200 tis. Kč nebyly organizaci převedeny. Děčínská
sportovní, p. o. bude po vyhodnocení nejefektivnější varianty využití řídicích systémů, zámků
na skříňky a dovybavení frekvenčními měniči, žádat o změnu účelu kapitálových výdajů.
Nákup nové rolby pro zimní stadion - finanční prostředky ve výši 3 500 tis. Kč nebyly
čerpány. Rolba bude pořízena ve II. pololetí t. r. Výběrové řízení na nákup rolby bylo uzavřeno
v měsíci srpnu t. r.
Mechanizace na úpravu plochy pro hřiště Ústecká nebyla v I. pololetí t. r. pořízena.
Finanční prostředky ve výši 700 tis. Kč byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2017.
V současné době probíhá výběr dodavatele.
Zdravotnictví
Osobní automobil pro Mobilní hospic Krajské zdravotní, a. s. – dar ve výši 50 tis. Kč byl
poskytnut Krajské zdravotní, a. s. na pořízení osobního automobilu pro mobilní hospic. Dar byl
schválen zastupitelstvem města a finanční prostředky byly převedeny z rezervy města.
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Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu a zámečku Pastýřská stěna – odborem
rozvoje byla dne 13. 6. 2018 odeslána výzva k předložení nabídek návrhů s termínem do
17. 9. 2018, pak bude následovat zpracování projektové dokumentace. V roce 2018 bude
hrazena projektová dokumentace – cca 513 tis. Kč. Vlastní realizace proběhne
pravděpodobně v roce 2019.
Civilní připravenost na krizové stavy
Na předfinancování projektu Modernizace varovného informačního systému bylo ve
schváleném rozpočtu vyčleněno 8 000 tis. Kč. Modernizace varovného informačního systému
nebude zřejmě v letošním roce zrealizována, finanční prostředky nebudou čerpány.
Bezpečnost a veřejný pořádek
Záznamové zařízení ReDat pro potřeby operační služby MP nebylo v I. pololetí t. r.
pořízeno. Finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč nebyly čerpány.
Státní správa a územní samospráva
Schválený rozpočet ve výši 700 tis. Kč na Obnovu vozového parku – 2 vozidla nebyl ve
sledovaném období čerpán. Vozidla (Škoda Rapid Spaceback a Škoda Octavia CNG) budou
pořízena ve II. pololetí.
Metropolitní síť – z upraveného rozpočtu ve výši 1 734 tis. Kč bylo v I. pololetí čerpáno 122
tis. Kč. Schválený rozpočet byl navýšen o 1 034 tis. Kč ze zdrojů hospodaření roku 2017. V II.
pololetí t. r. bude pokračováno v rozšiřování metropolitní sítě Děčín I-III, směr Bynov,
v pokládce HDPE trubek a v zafukování optických kabelů trasy Komenského náměstí – ul. 28.
října.
Z upraveného rozpočtu položky Výpočetní technika HW ve výši 1 450 tis. Kč nebylo ve
sledovaném období čerpáno. Finanční prostředky byly zajištěny převodem z výsledku
hospodaření roku 2017 (800 tis. Kč) a z provozní části rozpočtu odboru provozního
a organizačního (150 tis. Kč). Ve II. pololetí t. r. proběhne výběrové řízení na nové datové pole.
Z upraveného rozpočtu položky Výpočetní technika SW ve výši 1 000 tis. Kč nebylo v I.
pololetí t. r. čerpáno. Bude čerpáno ve II. pololetí na rozšíření portálu VERA Radnice (GDPR,
Závazné ukazatele aj.).
Cvičební stroj pro MP v hodnotě 68 tis. Kč byl v I. pololetí t. r. pořízen. Finanční prostředky
byly převedeny z provozní části rozpočtu kapitoly odboru provozního a organizačního.
Z upraveného rozpočtu položky Klimatizační jednotka 2 ks ve výši 270 tis. Kč bylo vyčerpáno
58 tis. Kč. Finanční prostředky byly převedeny z provozní části rozpočtu kapitoly odboru
provozního a organizačního.
Za dálkové ovládání a zabezpečení objektu RS Tolštejn bylo z upraveného rozpočtu 70 tis. Kč
na položce Monitoring a zabezpečení RS Tolštejn vyčerpáno 56 tis. Kč.
STAVEBNÍ INVESTICE
Výdaje na stavební investice byly čerpány ve výši 51 796 tis. Kč, tj. 20,0 % upraveného
rozpočtu (viz tabulka č. 5).
Z přehledu vyplývá, že investiční výdaje na stavební investice byly směrovány do těchto
oblastí:
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Zemědělství, lesní hospodářství a
rybářství
Doprava
Vodní hospodářství
Vzdělávání a školské služby
Kultura
Bydlení, komunální služby a územní
rozvoj
Ochrana životního prostředí
Státní správa a územní samospráva

v tis. Kč
362
42 863
210
179
2 724
3 220
655
1 583
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0
Zemědělství,
lesní
hospodářství
a rybářství

Doprava

Vodní
Vzdělávání a
hospodářství školské služby

Kultura

Bydlení,
komunální
služby a
územní rozvoj

Ochrana
životního
prostředí

Státní správa
a územní
samospráva

1. Akce financované z úvěru
a) rozestavěné
Doprava
Rekonstrukce mostu u Promptusu – z upraveného rozpočtu ve výši 15 404 tis. Kč bylo ve
sledovaném období vyčerpáno 9 196 tis. Kč. Smlouva o dílo byla uzavřena s termínem
zahájení prací 09/2017. Akce by měla být dokončena v 11/2018, zbývající finanční prostředky
budou vyčerpány ve II. pololetí 2018.
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Vodní hospodářství
Upravený rozpočet na akci Kanalizace Horní Oldřichov – 1. etapa nebyl v I. pololetí čerpán
a v současné době se předpokládá zahájení prací v 10/2018. Částečné čerpání bude probíhat
ve II. pololetí 2018.
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Z upraveného rozpočtu akce Obnova historické části Podmokel – etapa C ve výši 40 000
tis. Kč bylo k 30. 6. 2018 vyčerpáno 3 164 tis. Kč. Předpokládaný termín dokončení prací je v
roce 2019.
Vzdělávání a školské služby
Akce ŠJ Sládkova – snížení energetické náročnosti budovy bude zahájena ve II. pololetí
2018. Z upraveného rozpočtu ve výši 14 000 tis. Kč nebylo čerpáno.

2. Akce ostatní
a) rozestavěné akce
Ochrana životního prostředí
Rozpočet na akci Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě Chlum PD + realizace
byl schválen ve výši 3 708 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu bylo k 30. 6. 2018 vyčerpáno 655
tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 3 053 tis. Kč budou vyčerpány v II. pololetí 2018.
Akce je dokončena.
b) zahajované akce
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
Akci Útulek - stavební úpravy kotců - 2a bude realizovat odbor rozvoje pod novým názvem
- Rekonstrukce kotců 2a na p. p. č. 945/2, k. ú. Děčín – Staré Město, schválený rozpočet
ve výši 402 tis. Kč byl proto převeden na kapitolu odboru rozvoje a zároveň byla akce
přejmenována. Odbor životního prostředí převedl částku 289 tis. Kč z darů pro městský útulek.
Akce bude dokončena v 07/2018. Z upraveného rozpočtu ve výši 691 tis. Kč bylo k 30. 6. 2018
vyčerpáno 362 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 329 tis. Kč budou vyčerpány ve II.
pololetí 2018.
Doprava
Akce Přechody (2. polská armáda, Oblouková); propojovací chodníček, příprava
cyklotras bude zahájena v 09/2018. Schválený rozpočet ve výši 800 tis. Kč nebyl v průběhu
roku upravován. Z upraveného rozpočtu nebylo k 30. 6. 2018 čerpáno. Čerpání bude probíhat
ve II. pololetí 2018.
Akce Lávka přes východní nádraží bude dokončena v 12/2018. Rozpočet na tuto akci byl
schválený ve výši 9 635 tis. Kč. Ze zdrojů hospodaření roku 2017 bylo poskytnuto 439 tis. Kč
a dále byla zapojena dotace ve výši 13 466 tis. Kč. Na účet města byla poskytnuta další splátka
dotace ve výši 6 612 tis. Kč, která byla do výdajů zapojena v měsíci srpnu. Z upraveného
rozpočtu ve výši 23 540 tis. Kč bylo k 30. 6. 2018 vyčerpáno 25 652 tis. Kč.
Realizaci akce Rekonstrukce MK Čertova Voda bude, vzhledem ke skutečnosti, že není
dokončena inženýrská činnost (územní řízení, stavební povolení, vyjádření vlastníků
nemovitostí a sítí atd.), což bude trvat min. 4 měsíce, nutné přesunout na rok 2019.
Z upraveného rozpočtu ve výši 4 500 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno.
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Projektová dokumentace na akci Rekonstrukce MK Čertova Voda bude předána ve II.
pololetí 2018. Finanční prostředky ve výši 331 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření
roku 2017. V I. pololetí t. r. nebylo čerpáno.
V současné době je na akci Rekonstrukce mostu ul. Na Hrázi DC-046L + MK + VO
zpracována projektová dokumentace, ale není zajištěna inženýrská činnost (vyjádření správců
sítí, stavební povolení atd.). Z důvodu úmrtí projektanta bude tato činnost zadána u jiného
subjektu. Předpokládáme dokončení inženýrské činnosti do 11/2018. Realizace akce bude
přesunuta do roku 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 6 000 tis. Kč nebylo čerpáno.
Bezbariérová trasa č. 2, pokračování směr DC1 – PD - odbor rozvoje požádal o dotaci na
trasu č. 1, výsledek bude znám cca v 09/2018, následně bude rozhodnuto, zda se bude
zadávat projektová dokumentace pro trasu č. 2. V I. pololetí tudíž nebylo čerpáno.
Finanční prostředky na akci Rekonstrukce chodníků podél silnice I. třídy v ul.
Podmokelská, Pivovarská, Teplická I. etapa (od MK Na Výšinách po MK Vítova) byly
převedeny odboru rozvoje a zároveň byl název akce dán do souladu se žádostí o dotaci, tj.
Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13. Z upraveného rozpočtu ve výši 1 000 tis.
Kč bylo vyčerpáno 292 tis. Kč na zajištění projektové dokumentace. Předpokládané předání
je 12/2018.
Akce Přechod pro chodce ul. Riegrova vč. VO a metropolitní sítě byla dokončena. Finanční
prostředky ve výši 202 tis. Kč byly převedeny z rezervy. Upravený rozpočet byl k 30. 6. 2018
zcela vyčerpán.
Rekonstrukce mostu DC-004L ul. Oldřichovská, Děčín VIII bude dokončena 08/2018.
Finanční prostředky ve výši 561 tis. Kč byly převedeny z rezervy města a 3 464 tis. Kč bylo
zabezpečeno ze zdrojů hospodaření r. 2017. Z upraveného rozpočtu ve výši 4 025 tis. Kč bylo
k 30. 6. 2018 bylo vyčerpáno 2 340 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 1 685 tis. Kč
budou vyčerpány ve II. pololetí 2018.
Akce Lesní cesta Chmelník byla dokončena. Ze zdrojů hospodaření roku 2017 byly
převedeny finanční prostředky ve výši 4 553 tis. Kč a z rezervy města dalších 337 tis. Kč.
Upravený rozpočet ve výši 4 890 tis. Kč byl k 30. 6. 2018 zcela vyčerpán.
Na akci Rekonstrukce komunikace Zelená x Pod Chlumem byla uzavřena smlouva o dílo.
Finanční prostředky ve výši 1 187 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2017.
Realizace akce se předpokládá v roce 2019. Finanční prostředky ve výši 1 187 tis. Kč budou
převedeny do rezervy města.
PD Galerie Na Výšinách by měla být dokončena do konce roku 2018. Finanční prostředky
byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2017. Z upraveného rozpočtu ve výši 1 000 tis.
Kč nebylo k 30. 6. 2018 čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2018.
Přechod Kamenická x Dvořákova bude dokončen 08/2018. Finanční prostředky byly
zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2017. Z upraveného rozpočtu ve výši 752 tis. Kč
nebylo k 30. 6. 2018 čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2018.
Akce Chodník ul. Dvořákova bude zahájena 07/2018 a dokončena 08/2018. Finanční
prostředky byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2017. Z upraveného rozpočtu ve
výši 605 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2018 čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2018.
Akce Rekonstrukce mostu DC-024P Lesná bude zahájena 07/2018 a dokončena 08/2018.
Finanční prostředky ve výši 2 000 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru komunikací
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a dopravy. Z upraveného rozpočtu ve výši 2 000 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2018 čerpáno. Čerpání
bude probíhat ve II. pololetí 2018.
Autobusové zastávky Děčín Lesná a Folknářská byly dokončeny. Upravený rozpočet ve
výši 293 tis. Kč byl převeden ze zdrojů hospodaření roku 2017. Z upraveného rozpočtu bylo
vyčerpáno 292 tis. Kč.
Vodní hospodářství
Kanalizace Horní Oldřichov – 1. etapa – upravený rozpočet ve výši 60 tis. Kč byl převeden
z provozní části rozpočtu kapitoly odboru rozvoje na zajištění věcného břemene. Upravený
rozpočet byl k 30. 6. 2018 zcela vyčerpán. Vlastní akce je schválena k financování z úvěru, viz
Akce financované z úvěru.
PD – protipovodňové opatření koryta bezejmenného vodního toku Děčín Boletice n. L.
u výchovného ústavu - financování této akce bylo zabezpečeno ze zdrojů hospodaření roku
2017. Upravený rozpočet ve výši 1 156 tis. Kč nebyl v hodnoceném období čerpán. Realizace
akce se předpokládá v roce 2019. Na dokončení projektové dokumentace bude potřeba cca
100 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 1 056 tis. Kč budou převedeny do rezervy
města.
Projektová dokumentace na akci Obnova kaskády vodních nádrží Chmelník je financována
ze zdrojů hospodaření roku 2017. Z upraveného rozpočtu ve výši 187 tis. Kč bylo ve
sledovaném období vyčerpáno 150 tis. Kč.
Vzdělávání a školské služby
Výběrové řízení na akci MŠ Moskevská výstavba výtahu na potraviny bylo zrušeno (nebyla
obdržena žádná nabídka). Z upraveného rozpočtu ve výši 335 tis. Kč nebylo čerpáno. V roce
2018 bude vyhlášeno nové výběrové řízení s realizací o prázdninách 2019.
Na akci Bezbariérovost MŠ Liliová je požádáno o dotaci, v současné době není znám
výsledek dotačního řízení. Z upraveného rozpočtu ve výši 1 200 tis. Kč nebylo ve sledovaném
období čerpáno.
Na akci Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova byla získána dotace. Finanční prostředky jsou
určeny na předfinancování projektu. Z upraveného rozpočtu ve výši 990 tis. Kč nebylo
čerpáno. Výběrové řízení na zhotovitele akce bude vyhlášeno na podzim 2018 s termínem
realizace o letních prázdninách 2019.
Akce MŠ Máchovo nám. – projekt „Učíme se venku“ bude realizována pouze v případě
získání dotace. Finanční prostředky jsou určeny na předfinancování projektu. Z upraveného
rozpočtu ve výši 771 tis. Kč nebylo čerpáno.
Na akci MŠ Pohraniční – projekt „Duhová zahrada“ byla získána dotace. Finanční
prostředky jsou určeny na předfinancování projektu. Z upraveného rozpočtu ve výši 633 tis.
Kč nebylo čerpáno. Výběrové řízení na zhotovitele akce a realizace proběhne v druhé polovině
roku 2018.
Rozpočet na akci Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová
369/25, p. o. byl schválen ve výši 7 990 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny na
předfinancování dotace, o které zatím nebylo rozhodnuto. Předpokládané uzavření smlouvy
o dílo v případě získání dotace je II. pololetí 2018. Ze schváleného rozpočtu ve výši 7 990 tis.
Kč nebylo k 30. 6. 2018 čerpáno.
Výběrové řízení na akci ZŠ Březová - vnější odvodnění pavilonu A, B bude vyhlášeno 0910/2018. Nyní probíhá příprava projektové dokumentace. Z upraveného rozpočtu ve výši
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1 500 tis. Kč nebylo čerpáno. Výběrové řízení na zhotovitele akce a realizace proběhne
v druhé polovině roku 2018.
Akce Bezbariérovost MŠ Máchovo nám. se připravuje. Z upraveného rozpočtu ve výši 250
tis. Kč nebylo čerpáno.
Z upraveného rozpočtu akce Bezbariérovost ZŠ Bezručova ve výši 2 500 tis. Kč nebylo
čerpáno. Nyní je zpracovávána projektová dokumentace. Byla podána žádost o dotaci,
realizace se předpokládá v roce 2019, výběrové řízení bude vyhlášeno v letošním roce.
Na akci Zateplení ZŠ Na Pěšině č. p. 330 Děčín-Bynov – I. etapa byl schválen rozpočet ve
výši 10 000 tis. Kč, z výsledku hospodaření roku 2017 bylo poskytnuto dalších 9 123 tis. Kč.
Z upraveného rozpočtu ve výši 19 123 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno. Akci bude
realizovat odbor rozvoje, finanční prostředky proto byly převedeny v červenci t. r. na kapitolu
odboru rozvoje.
Na akci Bezbariérovost ZŠ Na Pěšině bylo vyhlášeno výběrové řízení. Z upraveného
rozpočtu ve výši 700 tis. Kč nebylo čerpáno.
Akce ZŠ Jalůvčí – stavební úpravy hygienického zařízení bude zahájena 07/2018
a dokončena 08/2018. Finanční prostředky byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku
2017. Z upraveného rozpočtu ve výši 279 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2018 čerpáno. Čerpání bude
probíhat ve II. pololetí 2018.
Na zpracování projektových dokumentací k akci ZŠ Bezručova, ZŠ Kamenická, MŠ Liliova
- PD bezbariérové úpravy bylo z upraveného rozpočtu ve výši 289 tis. Kč vyčerpáno 88 tis.
Kč. Finanční prostředky byly převedeny z roku 2017.
Z upraveného rozpočtu akce ZŠ Kosmonautů - úprava akustických podmínek a osvětlení
ve výši 188 tis. Kč bylo vyčerpáno 91 tis. Kč. Finanční prostředky byly zabezpečeny ze zdrojů
hospodaření roku 2017.
Finanční prostředky na akci ZŠ Školní zateplení a oprava střešního pláště ve výši 3 000 tis.
Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2017. V současné době je vyhlášeno
výběrové řízení na zhotovitele. Ve sledovaném období nebylo čerpáno.
Vzhledem k tomu, že výměnu zásobovacího výtahu v kuchyni bude realizovat odbor
rozvoje, vrátila ZŠ Míru investiční příspěvek ve výši 730 tis. Kč, který obdržela v roce 2017, do
rozpočtu města. Odbor místního hospodářství převedl částku 768 tis. Kč na kapitolu odboru
rozvoje. Akce Výměna výtahu v pavilonu stravování ZŠ Míru, Děčín XXXII-Boletice bude
zahájena v 07/2018 a dokončena 08/2018. Z upraveného rozpočtu ve výši 768 tis. Kč nebylo
k 30. 6. 2018 čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2018.
Kultura
Na akci Městské divadlo Děčín, p. o. oprava elektroinstalace + rozvaděče byl schválený
rozpočet ve výši 2 000 tis. Kč. V průběhu roku byly finanční prostředky převedeny odboru
rozvoje a zároveň byl zpřesněn název akce – Kino Sněžník – rekonstrukce
elektroinstalace. Částka 2 823 tis. Kč byla poskytnuta z rezervy města. Z upraveného
rozpočtu ve výši 4 823 tis. Kč nebylo v I. pololetí čerpáno. Rekonstrukce bude dokončena
v 08/2018.
Na akci Městské divadlo Děčín, p. o. rekonstrukce požárních ventilátorů byl schválený
rozpočet ve výši 1 200 tis. Kč, z této částky bylo 1 023 tis. Kč převedeno odboru rozvoje, který
akci realizoval, a 177 tis. Kč bylo vráceno do rezervy města. Akce byla dokončena a upravený
rozpočet ve výši 1 023 tis. Kč byl zcela vyčerpán.
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Akce Knihovna Děčín – přesun pobočky (Raisova ul.) do obj. Tržní 1932 byla dokončena.
Finanční prostředky ve výši 1 660 tis. Kč byly převedeny v rámci kapitoly odboru rozvoje,
položky územní plánování. Ze zdrojů hospodaření roku 2017 bylo poskytnuto 150 tis. Kč a 62
tis. Kč bylo převedeno z rezervy města. Z upraveného rozpočtu ve výši 1 872 tis. Kč bylo k 30.
6. 2018 vyčerpáno 1 701 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 171 tis. Kč budou
převedeny do rezervy města.
Tělovýchova a zájmová činnost
Schválený rozpočet akce Zimní stadion – rekuperace sněžné jámy ve výši 650 tis. Kč byl
v průběhu roku navýšen o 139 tis. Kč převodem provozní části rozpočtu položky provoz
sportovních zařízení. Z upraveného rozpočtu ve výši 789 tis. Kč nebylo ve sledovaném období
čerpáno. Realizace proběhla v termínu do konce června 2018.
Schválený rozpočet akce Děčínská sportovní, p. o. - výstavba nové jímky (pro větší
cirkulaci vody) ve výši 1 600 tis. Kč byl převeden odboru rozvoje na realizaci akce Přepadová
jímka bazénové vody pro venkovní bazény Aquaparku Děčín. Z rezervy města bylo dále
poskytnuto 3 744 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 5 344 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2018
čerpáno. Výběrové řízení na zhotovitele proběhne v druhé polovině roku 2018 s termínem
realizace jaro 2019.
Z upraveného rozpočtu akce Děčínská sportovní, p. o. invalidní sedátko v plavecké hale
ve výši 250 tis. Kč nebylo čerpáno.
Akce Oprava zateplení střešního pláště DDM Boletice nebyla zahájena. Výběrové řízení na
zhotovitele akce a realizace proběhne v druhé polovině roku 2018.
Akce Participativního rozpočtu 2018 – kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká - umístění
herních a uměleckých prvků - finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly na akci převedeny
ze schváleného objemu na participativní rozpočet. Z upraveného rozpočtu ve výši 500 tis. Kč
nebylo k 30. 6. 2018 čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2018. Předpokládaný
termín zahájení akce je 09/2018 a dokončení 04/2019.
Akce Participativního rozpočtu 2018 – Workoutové hřiště v Březinách - finanční
prostředky ve výši 500 tis. Kč byly na akci převedeny ze schváleného objemu na participativní
rozpočet. Z upraveného rozpočtu ve výši 500 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2018 čerpáno. Čerpání
bude probíhat ve II. pololetí 2018. Předpokládaný termín zahájení akce je 09/2018 a dokončení
04/2019.
Akce Participativního rozpočtu 2018 – Basketbalové koše pro Děčín - finanční prostředky
ve výši 400 tis. Kč byly na akci převedeny ze schváleného objemu na participativní rozpočet.
Z upraveného rozpočtu ve výši 400 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2018 čerpáno. Čerpání bude
probíhat ve II. pololetí 2018. Předpokládaný termín zahájení akce je 09/2018 a dokončení
04/2019.
Akce Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží nebude v roce 2018 realizována. Ze
schváleného rozpočtu ve výši 134 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2018 čerpáno. Finanční prostředky
ve výši 134 tis. Kč budou převedeny do rezervy města.
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Projektová dokumentace na akci Rekonstrukce obj. Fügnerova 411/26, Děčín I na sociální
bydlení byla dokončena. Z upraveného rozpočtu ve výši 315 tis. Kč bylo k 30. 6. 2018 bylo
vyčerpáno 12 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 303 tis. Kč budou vyčerpány ve II.
pololetí t. r.
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Úprava sítě VO, Dč.-H. Oldřichov I. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. +
kanalizace) I. a II. etapa bude řešena v rámci komplexní stavby odkanalizování části města
Děčín - Horní Oldřichov - I. a II. etapa, kterou zajišťuje odbor rozvoje, proto budou finanční
prostředky převedeny na kapitolu odboru rozvoje. Z upraveného rozpočtu v celkové výši 3 300
tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno.
Bylo ukončeno výběrové řízení na zhotovitele akce - Místo pro přecházení v ul. Teplická v
blízkosti křižovatky s ulicí Spojovací (možná součinnost se stavbou "Teplická chodníky a VO"), akce byla vysoutěžena za cenu 1 172 tis. Kč. Finanční prostředky budou
převedeny na kapitolu odboru rozvoje (800 tis. Kč z této akce a 372 tis. Kč z akce Úprava sítě
VO - Děčín XVII-Jalůvčí I. etapa).
Stavba Úprava sítě VO - Děčín XVII-Jalůvčí I. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)
dle sdělení ČEZ Distribuce, a. s. nebude letos zahájena a vzhledem k tomu, že náklady na
stavbu budou oproti původním předpokladům činit cca 5 895 tis. Kč, bude financování této
stavby předmětem dalšího jednání. Z tohoto důvodu byla část finančních prostředků ve výši
372 tis. Kč použita na dokrytí akce Místo pro přecházení v ul. Teplická v blízkosti ul. Spojovací.
Na položce Participativní rozpočet byl schválený objem ve výši 5 000 tis. Kč. Po ukončení
výběrové fáze byly převedeny finanční prostředky na realizaci konkrétních akcí ve výši 3 932
tis. Kč. Upravený rozpočet ve výši 1 068 tis. Kč bude použit jako rezerva ke schváleným
jmenovitým akcím v případě, že dojde k jejich finančnímu navýšení dle výběrových řízení.
Akce Opěrná zeď na p. p. č. 629/1 k. ú. Prostřední Žleb bude zahájena 08/2018
a dokončena 12/2018. Finanční prostředky byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2017.
Z upraveného rozpočtu ve výši 3 592 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2018 čerpáno. Čerpání bude
probíhat ve II. pololetí 2018.
Finanční prostředky na akci Opěrná zeď – k. ú. Horní Oldřichov p. č. 1614 (822) ve výši
1 000 tis. Kč byly zajištěny z výsledku hospodaření roku 2017. Z upraveného rozpočtu nebylo
čerpáno. Finanční prostředky byly v červenci t. r. převedeny na kapitolu odboru rozvoje.
SD Střelnice – rekonstrukce kanalizace (PD) - finanční prostředky ve výši 700 tis. Kč byly
zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2017, 38 tis. Kč bylo převedeno odboru rozvoje na
realizaci akce Výměna výtahu v pavilonu stravování ZŠ Míru, Děčín XXXII-Boletice. Projektová
dokumentace byla zadána k vypracování s termínem dodání do 30. 11. 2018. Z upraveného
rozpočtu ve výši 662 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno.
Akce Revitalizace panelového sídliště Děčín – Březiny, III. etapa byla zahájena 07/2018.
Ze schváleného rozpočtu ve výši 10 279 tis. Kč bylo k 30. 6. 2018 vyčerpáno 44 tis. Kč.
Ochrana životního prostředí
ZOO Děčín, p. o. demolice a výstavba seníku (havarijní stav) - azbest – ze schváleného
rozpočtu ve výši 3 400 tis. Kč nebylo čerpáno. Výběrové řízení na zhotovitele akce proběhlo
v druhé polovině roku 2018 s termínem realizace do konce roku 2018.
ZOO Děčín, p. o. - expozice velkých koček (havarijní stav) – PD - ze schváleného rozpočtu
ve výši 250 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno. Výběrové řízení na zhotovitele proběhne
v druhé polovině roku 2018.
Název akce ZOO Děčín, p. o. - zasíťování expozice opic byl změněn na Oprava
venkovního výběhu – pavilon opic. Akce bude zahájena 07/2018 a dokončena 09/2018.
Finanční prostředky ve výši 2 147 tis. Kč byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2017,
z rezervy města bylo převedeno dalších 320 tis. Kč a 500 tis. Kč poskytla příspěvková
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organizace ze svého provozního příspěvku. Z upraveného rozpočtu ve výši 2 967 tis. Kč nebylo
k 30. 6. 2018 čerpáno.
Předpokládaný termín zahájení akce ZOO Děčín, p. o. – zvířata chladných krajů – 1. část
(rosomák, kamzík, severské sovy) je 09/2018 a dokončení 04/2019. Finanční prostředky ve
výši 5 300 tis. Kč byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2017. Z upraveného rozpočtu
nebylo k 30. 6. 2018 čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2018.
Finanční prostředky na realizaci akce ZOO Děčín – projekt „Voda v zahradě“ byly převedeny
ze zdrojů hospodaření roku 2017. Z upraveného rozpočtu ve výši 500 tis. Kč nebyly v I. pololetí
t. r. čerpány.
Akce Zabezpečení svahu u Domova pro seniory byla předána odboru rozvoje k vyhlášení
výběrového řízení. Ze schváleného rozpočtu ve výši 500 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno.
Výběrové řízení na zhotovitele akce a realizace proběhne ve druhé polovině roku 2018
s termínem realizace do konce roku 2018.
Sociální služby
Na akci Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice nad Labem - PD + realizace
byl schválený rozpočet ve výši 1 000 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace. Jelikož
je objekt v havarijním stavu, poskytlo Centrum sociálních služeb Děčín, p. o. dalších 7 000 tis.
Kč ze schváleného příspěvku na rekonstrukci objektu. V I. pololetí t. r. bylo vyhlášeno výběrové
řízení na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu a úpravu zahrady.
Z celkového objemu ve výši 8 000 tis. Kč nebylo čerpáno.
Ze schváleného rozpočtu položky Domov se zvláštním režimem – Křešice (projektová
dokumentace) ve výši 2 500 tis. Kč bylo 1 997 tis. Kč převedeno odboru rozvoje na akci PD
– Domov se zvláštním režimem Křešice, 45 tis. Kč bylo převedeno do provozní části
rozpočtu na mimořádnou dotaci pro Diakonii ČCE - středisko Praha, 20 tis. Kč na poskytnutí
daru pro Linku bezpečí, z. s., 20 tis. Kč na poskytnutí daru pro Krajskou zdravotní a.s. na
úhradu nákladů spojených s uskutečněním konference pod názvem „6. děčínský den
komplexní interní péče“ a 15 tis. Kč na dotaci pro Spolek Severka, z.s.
PD – Domov se zvláštním režimem Křešice - potřeba financování v roce 2018 bude ve výši
363 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 1 634 tis. Kč budou převedeny do rezervy města.
Finanční prostředky na akci Optimalizace kapacit azylového domu/noclehárny ve výši
2 000 tis. Kč byly poskytnuty ze zdrojů hospodaření roku 2017. Ve sledovaném období nebylo
čerpáno.
Státní správa a územní samospráva
Akce Vybudování WC v budově B1 byla dokončena. Z upraveného rozpočtu ve výši 1 189
tis. Kč bylo k 30. 6. 2018 bylo vyčerpáno 1 104 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 85
tis. Kč budou vyčerpány ve II. pololetí 2018. Ze zdrojů hospodaření bylo zajištěno 777 tis. Kč,
z provozního rozpočtu odboru rozvoje bylo převedeno 300 tis. Kč a z rezervy města dalších
112 tis. Kč.
Na akci Obřadní síň bylo z upraveného rozpočtu ve výši 4 000 tis. Kč vyčerpáno 105 tis. Kč
za zpracování architektonické studie interiéru (Ing. arch. Tomáš Efler, Kralupy n/Vlt.). Zahájení
prací je předpokládáno v měsících 10-11/2018. Finanční prostředky byly zajištěny ze zdrojů
hospodaření roku 2017.
Kanceláře OSV – bývalá knihovna – v I. pololetí bylo vyčerpáno 236 tis. Kč za zpracování
projektové dokumentace (ATELIER SCHMIDT- ing. Pavel Schmidt) na výstavbu nových
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kanceláří pro OSV. Akci bude realizovat odbor rozvoje, zahájení prací je předpokládáno
v 10/2018. Finanční prostředky byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2017.
Na zhotovitele akce Zateplení a oprava padající římsy budovy MP nyní probíhá výběrové
řízení. Práce budou zahájeny na podzim 2018. Z upraveného rozpočtu ve výši 1 000 tis. Kč
bylo vyčerpáno 45 tis. Kč. Finanční prostředky byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2017.
Dodávka a montáž automatických dveří v suterénu budovy MM – akce byla realizována
z důvodu nápravného opatření BOZP. Upravený rozpočet ve výši 93 tis. Kč byl zcela vyčerpán.
Akce Posuvné dveře na B1 proběhla na konci 07/2018. Montáž provedla společnost Kreno –
Tech s.r.o., Varnsdorf.
REZERVA, ÚČELOVÉ DOTACE AJ.
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Účelové dotace dle zásad schválených zastupitelstvem města na podporu výstavby
technické infrastruktury k rodinným domům nebyly v I. pololetí t. r. čerpány. Odbor
ekonomický v I. pololetí evidoval celkem pět žádostí o poskytnutí této dotace, z toho pouze ve
třech případech byly po úpravě zásad splněny podmínky, kdy předpoklad vyplacení dotací je
ve II. pololetí t. r. Dle zájmu o tuto dotaci lze předpokládat, že prostředky vyčleněné na rok
2018 nebudou vyčerpány ve výši cca 4 mil. Kč.
Účelové dotace dle zásad schválených zastupitelstvem města na podporu výstavby
čistíren odpadních vod (dále jen ČOV) byly v I. pololetí t. r. čerpány ve výši 167 tis. Kč, tj.
8,4 % upraveného rozpočtu. Dotace byla poskytnuta třem žadatelům, kteří splnili podmínky
zásad. Ve II. pololetí odbor ekonomický eviduje dalších 6 žádostí, výši účelové dotace však
lze vyčíslit až po dokončení výstavby ČOV a doložení skutečně vynaložených nákladů
žadateli. Dle evidovaných žádostí a zájmu stavebníků lze očekávat, že prostředky vyčleněné
na tuto účelovou dotaci nebudou vyčerpány ve výši cca 1 mil. Kč.
Ostatní činnosti
Rezerva ve výši 4 345 tis. Kč byla schválena v rozpočtu roku 2018. Na základě dosaženého
výsledku hospodaření za rok 2017 (ZM 22. 3. 2018) byla navýšena o 35 475 tis. Kč.
K 30. 6. t. r. činí zůstatek této rezervy 31 731 tis. Kč. Z rezervy jsou řešeny zejména havarijní
záležitosti, předfinancování akcí, kde se předpokládá získání dotací, navýšení rozpočtu
u nekrytých výdajů schválených v orgánech města, navýšení rozpočtu po proběhlém
výběrovém řízení a další.
VÝKUPY NEMOVITOSTÍ
Schválený rozpočet položky Výkupy nemovitých věcí ve výši 1 714 tis. Kč byl rozpočtovým
opatřením navýšen o 26 tis. Kč přesunem v rámci kapitoly odboru místního hospodářství na
výkup pozemku. Upravený rozpočet ve výši 1 740 tis. Kč byl vyčerpán na výkupy pozemků.

IV. FINANCOVÁNÍ
V tabulce č. 6 Financování je promítnuta na položce 8115 změna stavu finančních prostředků
na účtech města k 30. 6. 2018 ve výši -68 571 tis. Kč.
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V I. pololetí t. r. statutární město Děčín čerpalo střednědobý úvěr ve výši 12 360 tis. Kč na
financování stavebních akcí města od Komerční banky, a. s. Praha. Úvěr je čerpán v letech
2017 a 2018 s dobou splatnosti 4 roky, počínaje rokem 2018.
Dále jsou v položce 8124 vyčísleny splátky přijatého úvěru za I. pololetí t. r. v celkové výši
12 000 tis. Kč. Město se zavázalo splácet úvěr ve výši 2 000 tis. Kč měsíčně, počínaje rokem
2018. Přehled výdajů spojených s čerpáním a splácením dlouhodobého úvěru k 30. 6. 2018 je
uveden v tab. č. 7.
V položce 8901 – operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů se promítá
částka 931 tis. Kč, kde se jedná v souladu s metodikou MF ČR o proúčtování přenesené
daňové povinnosti týkající se DPH na úseku úhrad stavebních nebo montážních prací
realizovaných pro město ve výši 32 tis. Kč, dále kauce a složené jistoty v souvislosti
s výběrovým řízením na zajištění akcí a služeb ve výši 973 tis. Kč a -74 tis. Kč jsou do konce
pololetí nevyúčtované zálohy pokladen (v závěru roku bude vyrovnáno).

V. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST
Statutární město Děčín v rámci hospodářské činnosti provádí správu bytových a nebytových
prostor ve vlastnictví města dříve spravovanými dvěma externími správci. Hospodaření správy
bytového fondu skončilo v I. pololetí t. r. ziskem ve výši cca 1 935 tis. Kč, a to z důvodu
překročení plánovaných výnosů (předpis nájemného a smluvních pokut a úroků z prodlení)
a nízkým čerpáním nákladů na opravu a údržbu, pouze 13,6 % plánu.
Na opravy bytového fondu bylo vynaloženo v I. pololetí t. r. cca 987 tis. Kč, zůstatek finančních
prostředků na účtu hospodářské činnosti k 30. 6. 2018 činí 11 423 250,12 Kč.
Podrobné čerpání nákladů, plnění výnosů a hospodářského výsledku včetně komentáře je
uvedeno v tabulce č. 8.

VI. OSTATNÍ
Výsledky hospodaření podniků a organizací založených (a.s.) a zřízených (PO) statutárním
městem Děčín za I. pololetí r. 2018 jsou uvedeny v tabulce č. 9. Z přehledu vyplývá, že ztrátu
vykázal Dopravní podnik města Děčína, a. s. a příspěvková organizace ZOO Děčín, p. o.
Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Dopravního podniku města Děčína,
a. s. za rok 2017 byla předložena v závěru měsíce června t. r. Výrok auditora konstatuje,
že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Dopravní podnik
města Děčína, a. s. k 31. 12. 2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok
končící 31. 12. 2017 v souladu s českými účetními předpisy. Ostatní informace, které popisují
skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných
(materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a byly vypracovány v souladu s právními
předpisy. Výroční zpráva představenstva Dopravního podniku města Děčín, a. s. byla
projednána na valné hromadě dne 26. 6. 2018.
OE doporučuje orgánům města výsledky hospodaření za I. pololetí 2018 vzít na vědomí.
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Tabulková část
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Tabulka č. 1

Rekapitulace
příjmů, výdajů a financování k 30.6.2018
Ukazatel
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Provozní příjmy
z toho:
daňové příjmy
nedaňové příjmy
dotace
Kapitálové příjmy
z toho:
příjmy z prodeje majetku
investiční transfery
PŘÍJMY CELKEM
Provozní výdaje
Kapitálové výdaje
z toho:
strojní akce
rozestavěné akce
zahajované akce
rezerva aj.
účelové investiční dotace
výkupy nemovitostí
VÝDAJE CELKEM
FINANCOVÁNÍ , tj.
rozdíl mezi příjmy a výdaji
v tom:
změna stavu krátkodobých prostředků
dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček
operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů

Schválený
Skutečnost k
rozpočet na rok
30.6.2017
2018
430 597
838 913

Upravený
rozpočet
k 30.6.2018
884 884

490 479

(v tis. Kč)
% plnění
k upravenému
rozpočtu
55,4

Skutečnost k
30.6. 2018

358 016
18 007
54 574
4 447

769 190
22 426
47 297
3 000

769 190
25 137
90 557
22 391

403 607
20 396
66 476
29 620

52,5
81,1
73,4
132,3

4 447
x
435 044
350 714
13 883

3 000
x
841 913
758 776
203 550

3 000
19 391
907 275
874 385
327 006

2 997
26 623
520 099
395 963
56 856

99,9
137,3
57,3
45,3
17,4

3 089
5 621
3 902
1 067
x
204
364 597

18 905
74 121
97 465
4 345
7 000
1 714
962 326

27 529
74 121
184 885
31 731
7 000
1 740
1 201 391

3 153
13 015
38 781
0
167
1 740
452 819

11,5
17,6
21,0
0,0
2,4
100,0
37,7

-70 082

120 413

294 116

-67 280

-22,9

60 000
84 413
-24 000

233 703
84 413
-24 000

-68 571
12 360
-12 000
931

x
x
x

Tabulka č. 2

Provozní příjmy

Paragraf Položka

Zodp.
odbor
OE

1111
1112
1113
1121
1122
1211

46

1334
1335
1340
1341
1342
1343
1345
1353
1359
1361
1381
1382
1383
1511

1014
2143
2219
2219

2111
2111
2111
2111

Schválený
Skutečnost k
rozpočet na rok
30.6.2017
2018

OE

OZP
OZP
OE
OE
OE
OSC
OE
OSC
OSC
OE
OE

OE

OZP
OPO
MP
OPO

Třída 1 - daňové příjmy
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
daň z příjmů fyzických osob placená plátci
daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
daň z příjmů právnických osob
daň z příjmů právnických osob za město
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
daň z přidané hodnoty
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF
poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
poplatky za komunální odpad
poplatek ze psů
poplatek za rekreační pobyt
poplatek za užívání veřejného prostranství
poplatek z ubytovací kapacity
příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti
ostatní odvody z vybraných činností
Správní poplatky
správní poplatky
Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her
daň z hazardních her
zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů
zrušený odvod z výherních hracích přístrojů
Majetkové daně
daň z nemovitých věcí
Třída 2 - nedaňové příjmy
Příjmy z vlastní činnosti
veterinární péče - služby útulku
inzerce
komunikace - parkovací automaty
komunikace - parkovací karty

358 016
153 578
72 939
1 903
6 192
65 756
6 788
142 800
142 800
14 835
22
11 704
1 018
58
1 121
97
0
662
153
8 224
8 224
16 811
9 612
926
6 273
21 768
21 768
18 007
7 386
289
48
2 563
1 089

769 190
328 000
161 000
4 000
13 000
150 000
x
345 000
345 000
26 190
35
5
21 500
1 300
400
1 500
250
1 200
x
13 000
13 000
30 000
30 000
x
x
27 000
27 000
22 426
14 226
380
120
4 900
2 000

Upravený
rozpočet k
26.06.2018
769 190
328 000
161 000
4 000
13 000
150 000
x
345 000
345 000
26 190
35
5
21 500
1 300
400
1 500
250
1 200
x
13 000
13 000
30 000
30 000
x
x
27 000
27 000
25 137
14 226
380
120
4 900
2 000

(v tis. Kč)
% plnění

Skutečnost k
k upravenému
30.6.2018
rozpočtu
403 607
52,5
170 289
176
83 874
52,1
1 046
26,2
6 764
52,0
68 266
45,5
10 339
x
167 059
48,4
167 059
48,4
14 545
55,5
2
5,7
4
80,0
11 429
53,2
1 027
79,0
77
19,3
1 056
70,4
104
41,6
711
59,3
135
x
8 600
66,2
8 600
66,2
21 964
73,2
21 964
73,2
x
x
x
x
21 150
78,3
21 150
78,3
20 396
81,1
7 910
55,6
297
78,2
134
111,7
2 233
45,6
1 210
60,5

Paragraf Položka

47

2229
3319
3612
3613
3632
3639
3639
3639
3725
6171
2143
3639

2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2112
2119

3639
2144
2232
3612
3613
3632
6171

2131
2132
2132
2132
2132
2132
2132

6310
6310
6171

2141
2142
2143

2169
2212
2299
3412
3769
5311
6171
3113
3319
3314
3321
3412
3419
4171
4179
4185

2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2229
2229
2229
2229
2229
2229
2229
2229
2229

Schválený
Skutečnost k
rozpočet na rok
30.6.2017
2018

Zodp.
odbor
OKD
OŠK
OMH
OMH
OMH
OPO
SMS
OE
OMH
OPO
OPO
OMH
OMH
OKD
OMH
OMH
OMH
OMH
OPO
OE

OSU
OR
OSC
OŠK
OZP
MP
OSC
OŠK
OŠK
OŠK
OŠK
OŠK
OŠK
OSV
OSV
OSV

odklizení a likvidace vraků
Městský rezervační systém
nájem bytů - služby
nebytové hospodářství - služby
pohřebnictví - služby
komunální služby a územ. rozvoj jinde nezař.-vstupné z veřejných WC aj.
úhrada služeb pro cizí subjekty aj.
komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - odstranění stavby
využívání a zneškodňování komunálních odpadů - služby EKOKOM aj.
činnost místní správy - kopírování, služby, Tolštejn
prodej reklamních předmětů, příjmy z prodeje zboží
komunální služby - věcná břemena
Příjmy z pronájmu majetku
komunální služby - pronájem pozemků
ostatní služby - pronájem majetku pro reklamní účely
provoz vnitrozemské plavby
bytové hospodářství
nebytové hospodářství - nebytové prostory
pohřebnictví - kaple
činnost místní správy
Příjmy z finančního majetku
příjmy z finančních operací - úroky
příjmy z podílu na zisku a dividend
kursové rozdíly v příjmech
Přijaté sankční platby a vratky transferů
ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách
ostatní pokuty
ostatní záležitosti v dopravě
multifunkční hříště zimní stadion - sankce
ostatní správa v ochraně životního prostředí
bezpečnost a veřejný pořádek
činnost místní správy
vratka investičního příspěvku od ZŠ Míru
vratky dotací OŠK
ostatní přijaté vratky transferů
vratka dotace Zámek Děčín, p.o.
vratka SH ul. Práce
vratky transferů - sport
vratky transferů - příspěvek na živobytí
vratky transferů - ostatní dávky sociální pomoci
vratky transferů - příspěvek na motorové vozidlo

1
-83
25
50
549
43
36
3
2 040
380
6
347
1 940
1 468
63
0
41
114
228
26
669
8
659
2
3 479
59
x
1 719
18
32
609
270
x
1
21
550
163
x
x
1
9

x
100
50
90
1 006
40
100
6
3 844
510
630
450
2 785
1 800
209
1
80
200
455
40
10
10
x
x
4 405
x
x
3 000
x
5
1 100
300
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Upravený
rozpočet k
26.06.2018
x
100
50
90
1 006
40
100
6
3 844
510
630
450
2 785
1 800
209
1
80
200
455
40
10
10
x
x
5 145
x
x
3 000
x
5
1 100
300
730
x
10
x
x
x
x
x
x

% plnění
Skutečnost k
k upravenému
30.6.2018
rozpočtu
x
x
-164
-164,0
24
48,0
67
74,4
609
60,5
41
102,5
18
18,0
3
50,0
2 387
62,1
419
82,2
254
40,3
378
x
1 850
66,4
1 390
77,2
69
33,0
1
100,0
26
32,5
65
32,5
228
50,1
71
177,5
905
9 050,0
57
570,0
790
x
58
x
5 008
97,3
29
85
x
2 299
76,6
x
x
5
100,0
835
75,9
198
66,0
730
x
x
x
10
100,0
722
x
x
x
50
x
2
x
2
x
x
x

Paragraf Položka
4189
4339
4345
4359

2229
2229
2229
2229

odbor
OSV
OSV
OSV
OSV

2310
2321
2322
2324
2328
2329
OE
4111
4112
4116
48

4121
4122

Schválený
Skutečnost k
rozpočet na rok
30.6.2017
2018

Zodp.
vratky transferů - péče o osobu blízkou
vratky transferů - sociální účely
ostatní přijaté vratky transferů - dotace CSS Děčín, p.o.
vratjy transferů - sociální účely
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy
příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku
přijaté neinvestiční dary
přijaté pojistné náhrady
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
neidentifikovatelné příjmy
ostatní nedaňové příjmy j. n.
Třída 4 - přijaté dotace
Neinvestiční přijaté transfery
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR
Volba prezidenta republiky ČR
Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
Úřad práce
Výkon pěstounské péče
Dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře
Šlechtické poklady - sběratelské radosti v Sasku a Čechách
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Efektivní strategické řízení veř. správy v dopravě a mobilitě města Děčín
Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce
D-centrum - patologické hráčství
Zabezpečení provozu K-centra (Úřad vlády)
Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí
Koordinátor terénní práce v Děčíně
Úpravy zbrojnice H. Žleb
Zabezpečení provozu K-centra (MZ)
Rozvoj čtenářství a vzdělávání v Městské knihovně Děčín
Asistent prevence kriminality
Příspěvek na výkon sociální práce
Úhrada zvýšených nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin
Dotace na Veřejné informační služby knihoven - VISK
Cíl 3 - Šlechtické poklady-sběratelské radosti v Sasku a Čechách
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Restaurování nást. a nástropních maleb v Čajovém pavilonu v zahradách
děčínského zámku, I. etapa
Zabezpečení lékařské pohotovostní služby

1
x
26
x
4 533
x
292
633
1 892
-1
1 717
54 574
54 574
x
x
20 645
19 124
3 726
1 184
84
33
5 420
x
x
131
193
5 154
x
x
100
15
x
2 814
12
258
x
6
14 799
200
1 938

x
x
x
x
1 000
x
x
x
500
x
500
47 297
47 297
x
x
47 297
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
xx
x

Upravený
rozpočet k
26.06.2018
x
x
x
x
2 971
x
832
107
671
x
1 361
90 557
90 557
1 579
1 579
48 243
14 803
2 964
356
x
x
3 156
1 047
514
131
193
5 250
384
31
100
54
623
x
x
x
x
x
25 932
2 160

% plnění
Skutečnost k
k upravenému
30.6.2018
rozpočtu
1
x
35
x
x
x
5
x
4 723
159,0
4
x
1 015
122,0
550
514,0
1 682
250,7
-4
x
1 476
108,4
66 476
73,4
66 476
73,4
1 579
100,0
1 579
100,0
22 389
46,4
15 657
105,8
3 774
x
356
x
x
x
x
x
3 156
100,0
1 047
100,0
514
100,0
131
100,0
193
100,0
5 250
100,0
384
100,0
31
100,0
100
100,0
54
100,0
623
100,0
x
x
x
x
x
x
44
x
48
x
103,4
26 803
x
2 160

x
100,0

Paragraf Položka

Schválený
Skutečnost k
rozpočet na rok
30.6.2017
2018

Zodp.
odbor
Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a
Šluknovského výběžku - CESTA
Podpora sociálních služeb
Podpora sociálních služeb POSOSUK 2
Dotace na zajištění regionálních funkcí knihoven
Noc snů
Dotace na Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Dotace na "Rozvoj dívčího sportu" - DDM Teplická
Dotace na "Prevenci rizikového chování v ÚK v r. 2017
Volný čas 2016 - ZŠ Na Stráni
Mladé Labe 2017 - DDM Teplická
Dotace na "Podporu sociálních služeb"
Dotace ZOO Děčín, p.o. - "Noc snů"
Prevence rizikového chování
Podpora regionální kulturní činnosti
Volný čas 2018
Restaurování maleb čajového pavilonu Děčínského zámku
PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM

75
10 136
x
1 520
x
71
49
17
30
70
633
60
x
x
x
x
430 597

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
838 913

Upravený
rozpočet k
26.06.2018
80
21 508
584
1 530
70
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
884 884

% plnění
Skutečnost k
k upravenému
30.6.2018
rozpočtu
80
21 508
1 093
1 530
70
x
x
x
x
x
x
x
32
30
50
250
490 479

100,0
100,0
187,2
100,0
100,0
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
55,4
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PLNĚNÍ VYBRANÝCH DANÍ k 30.06. 2018

Tabulka č. 2a)

(v tis. Kč)

DPFO
placená plátci
DPFO
placená poplatníky
DPFO
vybíraná srážkou

SR
plnění
plnění
% plnění - výpadek
na rok
za měsíc za období
k SR
+ překročení
SR 2018
06/2018 01-06/2018
SK 2017
06/2017 01-06/2017
Rozdíl
Rozdíl
161 000
16 178
83 874
52,1
-77 126
156 031
4 969
4 000

14 029

4 949
-949
13 000

0

0

1 356

46,7

-83 091

26,2

-2 954

1 903
-857
6 764

38,5

-3 046

52,0

-6 236

6 191
573
68 266

44,7

-7 654

45,5

-81 734

65 756
2 510
167 059

44,6

-81 643

48,4

-177 941

142 799
24 260
21 150

47,8

-156 160

78,3

-5 850

DPPO

13 845
-845
150 000

26 923

DPH

147 399
2 601
345 000

19 338

DNV

298 959
46 041
27 000
28 568
-1 568

20 776

21 769
-619

76,2

-6 799

700 000

91 782

348 159

49,7

-351 841

649 751
50 249

82 278

311 358
36 801

47,9

-338 393

Vybrané
daně
celkem

1 212

72 940
10 934
1 046

28 357

25 075

20 816

Vysvětlivky:
SR
DPFO
DPFO
DPFO
DPPO
DPH
DNV

schválený rozpočet
daň z příjmů fyzických osob
daň z příjmů fyzických osob
daň z příjmů fyzických osob
daň z příjmů právnických osob
daň z přidané hodnoty
daň z nemovitých věcí

50

PLNĚNÍ VYBRANÝCH DANÍ k 31.07. 2018

Tabulka č. 2b)

(v tis. Kč)

DPFO
placená plátci
DPFO
placená poplatníky
DPFO
vybíraná srážkou

SR
plnění
plnění
% plnění - výpadek
na rok
za měsíc za období
k SR
+ překročení
SR 2018
07/2018 01-07/2018
SK 2017
07/2017 01-07/2017
Rozdíl
Rozdíl
161 000
15 001
98 875
61,4
-62 125
156 031
4 969
4 000

13 631

4 949
-949
13 000

682

320

1 677

55,5

-69 460

34,2

-2 634

2 585
-1 219
8 441

52,2

-2 364

64,9

-4 559

7 556
885
96 369

54,6

-6 289

64,2

-53 631

93 039
3 330
196 090

63,1

-54 360

56,8

-148 910

168 333
27 757
21 894

56,3

-130 626

81,1

-5 106

DPPO

13 845
-845
150 000

27 283

DPH

147 399
2 601
345 000

25 534

DNV

298 959
46 041
27 000
28 568
-1 568

613

22 382
-488

78,3

-6 186

700 000

74 876

423 035

60,4

-276 965

649 751
50 249

69 108

380 466
42 569

58,6

-269 285

Vybrané
daně
celkem

1 365

86 571
12 304
1 366

28 103

29 031

744

Vysvětlivky:
SR
DPFO
DPFO
DPFO
DPPO
DPH
DNV

schválený rozpočet
daň z příjmů fyzických osob
daň z příjmů fyzických osob
daň z příjmů fyzických osob
daň z příjmů právnických osob
daň z přidané hodnoty
daň z nemovitých věcí
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Tabulka č. 2c)

Přehled celkových příjmů z hazardu
v letech 2012 - 2018

Místní popl. za VHP a VLT
Daň z hazardních her
Odvod části výtěžku z
provozování loterií
Odvod z loterií a podobných
her kromě z VHP
Odvod z loterií - dílčí odvod z
VHP
Správní poplatek

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost
2016
2017
2012
2013
2014
2015
603
713
5
x
x
x
x
x
x
x
x
35 146

Celkem

(v tis. Kč)
Skutečnost k % plnění ke
SR 2018
30.06.2018
SR
x
x
x
30 000
21 964
73,2%

1 705

0

x

x

x

x

x

x

x

1 514

2 340

1 925

2 168

2 721

927

x

x

x

19 108
2 716

17 163
230

18 844
283

17 247
280

20 892
157

6 273
0

x
x

x
56

x
x

25 646

20 446

21 057

19 695

23 770

42 346

30 000

22 020

73,4%

40 000

30 000
25 000
20 000

Místní popl. za VHP a VLT

15 000

Daň z hazardních her

10 000

Odvod části výtěžku z provozování loterií
Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP

5 000

Odvod z loterií - dílčí odvod z VHP
SR 2018

Skutečnost 2017

Skutečnost 2016

Skutečnost 2015

Skutečnost 2014

Skutečnost 2013

0
Skutečnost 2012

52

35 000

Správní poplatek

Tabulka č. 3

Kapitálové příjmy
Par.

3639
3612
3639
6171

Pol.

Skutečnost k
30.6.2017

Zodp.
odbor

Schválený
rozpočet na rok
2018

Upravený
rozpočet k
26.06.2018

Skutečnost k
30.6.2018

(v tis. Kč)
% plnění
k upravenému
rozpočtu

53

Třída 3 - kapitálové příjmy
31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy
3111 OMH
prodej pozemků a ostatní
3112 OMH
prodej ostatních nemovitostí
3112 OMH
prodej ostatních nemovitostí
3113 OPO
prodej ostatního hmotného dlouhodobého majetku
Třída 4 - investiční dotace
4213 OE Investiční přijaté transfery ze státních fondů
Rekonstrukce lávky přes východní nádraží
4216 OE Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. č.p. 1916/2a
Městská knihovna Děčín, p. o. - upgrade systému

4 447
4 447
4 112
335
x
x
x
x
x
x
x
x

3 000
3 000
3 000
x
x
x
x
x
x
x
x
x

3 000
3 000
3 000
x
x
x
19 391
13 466
13 466
5 925
5 925
x

2 997
2 997
1 001
x
1 590
406
26 623
20 078
20 078
6 545
5 925
620

99,9
99,9
33,4
x
x
x
137,3
149,1
149,1
110,5
100,0

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM

4 447

3 000

22 391

29 620

132,3

Tabulka č. 4

Provozní výdaje

Par.

54

10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární
1014
péče
1037 celospolečenské funkce lesů
1039 ostatní záležitosti lesního hospodářství
Lesní úřad Děčín, p. o.
Akce PaR18 - Prořezání Sněžnické vyhlídky
21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby
2141 vnitřní obchod
2143 cestovní ruch
propagační činnost, rozvojové záměry aj.
infocentrum
osobní lodní doprava
22 - doprava
2212 silnice
opravy a údržba MK, mostků, propustků
opravy a údržba MK, mostků, propustků
zimní údržba komunikací, čištění města
Velkoplošná oprava MK Dělnická, VO a nasvícený přechod
2219 ostatní zál. pozemních komunikací
provoz parkovacích automatů
2221 provoz veřejné silniční dopravy
oprava a údržba přístřešků MAD
2223 bezpečnost silničního provozu
2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě
odtahy autovraků
dopravní značení aj.
znalecké posudky, nájemné aj.
dopravní světelná signalizace
pohotovostní služby
2232 provoz vnitrozemské plavby
přívoz Dolní Žleb
přístavní můstky
2292 dopravní obslužnost
kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících
kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS
kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - doplatek za r. 2017

Zodp.
odbor
OŽP

OSČ
OPO

OKD
OR
OKD
OR
MP

OKD
OKD
OKD
OKD
OSČ
OKD
OKD
OKD
OKD

Schválený
Skutečnost
rozpočet na
k 30.6.2017
rok 2018
1 055
1 620
450
105
500
x
x
999
15
984
719
265
0
53 885
22 467
7 131
1 139
13 798
399
53
53
366
366
x
457
0
202
21
119
115
410
241
169
30 132
28 914
1 218
x

1 100
20
500
500
3 145
x
3 145
2 000
745
400
124 853
58 000
30 000
x
28 000
x
300
300
600
600
20
3 556
20
2 500
50
710
276
800
520
280
61 577
61 577
x
x

v tis. Kč
Upravený
% plnění
Skutečnost k
rozpočet k
k upravenému
30.6.2018
26.06.2018
rozpočtu
2 812
866
30,8
2 192
20
600
500
100
3 325
x
3 325
1 986
939
400
150 868
81 469
38 795
14 674
28 000
x
300
300
600
600
20
3 556
20
2 500
50
710
276
800
520
280
64 123
61 422
1 016
1 685

436
-70
500
500
0
1 252
x
1 252
643
509
100
57 986
23 446
8 566
2 289
12 591
x
50
50
0
0
0
742
0
591
1
12
138
292
208
84
33 456
30 755
1 016
1 685

19,9
x
83,3
100,0
0,0
37,7
x
37,7
32,4
54,2
25,0
38,4
28,8
22,1
15,6
45,0
x
16,7
16,7
0,0
0,0
0,0
20,9
0,0
23,6
2,0
1,7
50,0
36,5
40,0
30,0
52,2
50,1
100,0
100,0

Par.
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23 - vodní hospodářství
2310 pitná voda
2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
čištění odpadních vod
čištění odpadních vod
Výměna dešťové kanalizace Maxičky
Oprava kanalizační přípojky - sportovní hala Maroldova 1279/2, Děčín I
2333 úpravy drobných vodních toků
úpravy vodních toků, oprava břehů
2341 nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení
nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení
Odvedení dešťových vod p.p.č. 319, k.ú. Vilsnice
Lesní úřad, p.o. EVL Chmelník - obnova tůní
31, 32 - vzdělávání a školské služby
provoz školských zařízení a jiné
příspěvky PO
3111 mateřské školy
provoz MŠ
příspěvek MŠ:
Májová
Riegrova
Liliová
Klostermannova
Oprava a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině, Děčín IX - Bynov
Oprava poruch stropu nad 1.PP a oprava odvodnění MŠ Krásný Studenec
3113 základní školy
provoz ZŠ
příspěvek ZŠ celkem:
příspěvek ZŠ - provoz:
příspěvek ZŠ - projekt Inkluze do škol:
Školní
z toho projekt Inkluze do škol
Dr. Miroslava Tyrše
z toho projekt Inkluze do škol
Na Stráni
z toho projekt Inkluze do škol
Na Pěšině
z toho projekt Inkluze do škol
Máchovo nám.
z toho projekt Inkluze do škol
Kosmonautů
z toho projekt Inkluze do škol

Zodp.
odbor
OKD
OKD
OR
OR
OR
OKD
OKD
OR
OMH

OŠK
OŠK
OŠK

OR
OR
OŠK

Schválený
Skutečnost
rozpočet na
k 30.6.2017
rok 2018
1 811
5 330
0
30
1 239
2 000
62
2 000
524
x
653
x
x
x
79
400
79
400
493
2 900
156
2 900
337
x
x
x
47 199
77 059
161
320
47 038
76 739
6 062
11 419
4
70
6 058
11 349
1 650
3 384
1 296
2 667
1 376
2 023
1 736
3 275
x
x
x
x
39 501
62 338
43
100
39 458
62 238
33 397
53 238
6 061
9 000
5 850
7 657
575
800
2 467
4 700
563
800
3 369
4 271
538
800
4 395
6 794
442
800
3 305
6 127
564
800
3 585
4 056
553
800

Upravený
% plnění
Skutečnost k
rozpočet k
k upravenému
30.6.2018
26.06.2018
rozpočtu
6 765
690
10,2
30
2
6,7
2 835
187
6,6
2 000
187
9,4
x
x
x
x
x
x
835
0
0,0
400
60
15,0
400
60
15,0
3 500
441
12,6
2 900
441
15,2
x
x
x
600
0
0,0
89 010
45 615
51,2
5 961
128
2,1
83 049
45 487
54,8
13 744
6 116
44,5
70
5
7,1
11 914
6 111
51,3
3 417
1 692
49,5
2 667
1 335
50,1
2 475
1 367
55,2
3 355
1 717
51,2
813
0
0,0
947
0
0,0
69 814
37 818
54,2
100
22
22,0
67 983
37 796
55,6
58 983
31 301
53,1
9 000
6 495
72,2
9 000
4 927
54,7
800
582
72,8
4 700
2 517
53,6
800
567
70,9
5 318
3 343
62,9
800
579
72,4
7 660
4 438
57,9
800
578
72,3
6 234
3 212
51,5
800
549
68,6
4 630
2 811
60,7
800
607
75,9

Par.
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Komenského
z toho projekt Inkluze do škol
Kamenická
z toho projekt Inkluze do škol
Březová
z toho projekt Inkluze do škol
Míru
z toho projekt Inkluze do škol
Vojanova
z toho projekt Inkluze do škol
Oprava střechy staré budovy ZŠ Míru 152, DC 32
3119 ostatní záležitosti základního vzdělávání
Inkluze do škol - školení, cestovné aj.
3141 školní stravování
příspěvek ŠJ:
Jungmannova
Sládkova
3143 školní družiny a kluby
Odvlhčení, opravy vnitřních povrchů a oprava zpevněných ploch ŠD
Klostermannova 869/74, Děčín IV
3294 zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
pedagogické centrum
33 - kultura, církve a sdělovací prostředky
3311 divadelní činnost
Městské divadlo Děčín, p. o.
3314 činnosti knihovnické
Městská knihovna Děčín, p. o.
z toho: dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí
3319 ostatní záležitosti kultury
ostatní kulturní činnost
kulturní akce (městské slavnosti, MHF, letní kino, aj.)
dotace subjektům v obl. kultury
kronika
rezervační systém
3321 činnosti památkových ústavů, hradů a zámků
Zámek Děčín, p. o.
z toho - Zámek Děčín, p. o. - projekt Cíl 3
Zámek Děčín - oprava střechy
3322 zachování a obnova kulturních památek
obnova kulturních památek
obnova kulturních památek
Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor D3

Zodp.
odbor

OR
OR
OŠK

OR

OŠK

OŠK
OŠK

OŠK

OŠK
OMH
OŠK
OMH
OR

Schválený
Skutečnost
rozpočet na
k 30.6.2017
rok 2018
2 860
3 225
574
800
2 724
5 474
486
800
3 229
7 150
549
800
3 802
6 930
648
1 000
3 872
5 854
569
800
x
x
64
100
64
100
1 522
3 152
1 522
3 152
600
1 250
922
1 902
x
x
50
50
24 382
5 028
5 028
9 543
9 543
1 520
2 781
2 704
1 304
1 400
38
39
6 809
6 809
700
0
100
65
35
x

50
50
49 564
11 000
11 000
18 000
18 000
x
5 154
5 024
3 354
1 670
80
50
14 010
14 010
1 030
x
1 400
400
1 000
x

Upravený
% plnění
Skutečnost k
rozpočet k
k upravenému
30.6.2018
26.06.2018
rozpočtu
3 843
2 436
63,4
800
573
71,6
5 588
2 885
51,6
800
545
68,1
7 150
3 828
53,5
800
652
81,5
7 764
4 289
55,2
1 000
681
68,1
6 096
3 110
51,0
800
582
72,8
1 731
0
0,0
100
51
51,0
100
51
51,0
3 152
1 580
50,1
3 152
1 580
50,1
1 250
626
50,1
1 902
954
50,2
2 150
0
0,0
2 150
50
50
61 985
12 696
12 696
19 584
19 584
1 530
4 347
4 217
2 510
1 707
80
50
14 715
14 665
1 030
50
10 643
400
1 548
3 327

0
50
50
31 969
6 896
6 896
10 584
10 584
1 530
2 931
2 868
1 181
1 687
38
25
8 165
8 165
1 030
0
3 393
43
100
3 250

0,0
100,0
100,0
51,6
54,3
54,3
54,0
54,0
100,0
67,4
68,0
47,1
98,8
47,5
50,0
55,5
55,7
100,0
0,0
31,9
10,8
6,5
97,7

Par.
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Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor A
Obnova Ovčího můstku
Akce PaR18 - Obnova kašny na Masarykově náměstí
3326 pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., národ. a histor. podvědomí
Dokončení obnovy Kaple Panny Marie Pomocné v Děčíně
34 - tělovýchova a zájmová činnost
3412 sportovní zařízení v majetku obce
Děčínská sportovní, p. o.
Zimní stadion - dotace na provoz
Fotbalový stadion ul. Práce a Sportovní areál Máchovka - dotace na provoz
Sportovní hala ul. Práce - dotace, mandátní odměna aj.
Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz
opravy sport. zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj.
Sportovní hala Maroldova - oprava kanalizace
Vrt DC 1 - zjednání nápravy havarijního stavu
PD - výměna střešního pláště zimního stadionu
3419 ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu
3421 využití volného času dětí a mládeže
Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.
dětské koutky, pískoviště aj.
Akce PaR18 - Dětské dopravní hřiště
3429 ostatní zájmová činnost a rekreace
ostatní zájmová činnost a rekreace
Akce PaR18 - Houpačky pro radost
Akce PaR18 - Zatraktivnění jihozápadního Děčína
Akce PaR18 - Odtrhněme děti od tabletů a vyvětrejme je na čerstvém vzduchu
Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březinách
35 - zdravotnictví
3512 Stomatologická péče
3513 Lékařská služba první pomoci
3522 Ostatní nemocnice
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj
3612 bytové hospodářství
vratky přeplatků KC, cen za VB, a jiné
3631 veřejné osvětlení
úhrady za el. energii
opravy veřejného osvětlení včetně PD
3632 pohřebnictví
pohřby bez pozůstalých
provoz hřbitovů
údržba zeleně na hřbitovech
3635 územní plánování

Zodp.
odbor

Schválený
Skutečnost
rozpočet na
k 30.6.2017
rok 2018
OR
x
x
OR
x
x
OMH
x
x
OR
121
x
121
x
25 883
50 930
15 366
33 260
OŠK
7 804
16 760
OMH
3 600
7 050
OMH
100
380
OMH
300
970
OMH
1 900
1 900
OMH
1 662
5 000
OMH
x
1 200
OR
x
x
OMH
x
x
OŠK
7 383
10 560
3 134
6 900
OŠK
2 459
4 900
OKD
675
2 000
OKD
x
x
x
210
TAJ-PAP
x
210
OKD
x
x
OKD
x
x
OR
x
x
OKD
x
x
OSV
789
1 022
234
522
535
500
20
x
15 562
74 771
OMH
0
25
0
25
OKD
5 835
13 400
3 669
8 000
2 166
5 400
1 171
5 210
OMH
75
330
OMH
398
1 640
OKD
698
3 240
591
9 406

Upravený
% plnění
Skutečnost k
rozpočet k
k upravenému
30.6.2018
26.06.2018
rozpočtu
4 159
0
0,0
709
0
0,0
500
0
0,0
x
x
x
x
x
x
59 068
31 163
52,8
39 618
18 294
46,2
19 463
10 205
52,4
7 050
3 800
53,9
380
380
100,0
970
238
24,5
1 900
1 900
100,0
4 861
1 567
32,2
0
0
x
4 750
0
0,0
244
204
83,6
10 560
9 404
89,1
7 448
3 452
46,3
4 948
2 550
51,5
2 000
902
45,1
500
0
0,0
1 442
13
0,9
210
13
6,2
32
0
0,0
500
0
0,0
200
0
0,0
500
0
0,0
3 202
1 193
37,3
522
266
51,0
2 660
927
34,8
20
0
0,0
83 151
18 245
21,9
25
0
0,0
25
0
0,0
13 400
5 100
38,1
8 000
3 223
40,3
5 400
1 877
34,8
5 210
2 067
39,7
330
141
42,7
1 640
309
18,8
3 240
1 617
49,9
13 537
368
2,7

Par.
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pořízení a změny ÚP a ÚAP
ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)
z toho: dotace
nastrategické
zajištění výkonu
funkcí
Efektivní
řízení regionálních
veřejné správy
v dopravě a mobilitě města
Děčín (SUMP)
3639 komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
ekologické WC
provoz tržnice vč. nájemného
geoplány, výpisy, znalecké posudky
daň z nabytí nemovitých věcí aj.
projektové dokumentace, rozpočty, studie aj.
opravy majetku ve výpůjčce PO
v tom: jmenovité akce nad 500 tis. Kč
opravy majetku ve výpůjčce PO - akce do 500 tis. Kč
opravy majetku ve výpůjčce PO - jmenovité akce nad 500 tis. Kč
ostatní majetek (opravy a údržba, provoz, úhrady el. en.)
provoz WC
funkce energetika
Středisko městských služeb Děčín
provoz
ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - provoz
Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - provoz
platy
ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - platy
Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - platy
odvody SP a ZP
ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - odvody
Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - odvody
znalecké posudky, studie
Demolice objektu č.p. 630 v k.ú. Podmokly, Teplická ul.
Odvlhčení obj. restaurace Pastýřská stěna
Oprava a výměna oken restaurace Pastýřská stěna
37 - ochrana životního prostředí
3719 Zapojení poplatků za znečišťování ŽP
3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 sběr a svoz komunálních odpadů
3723 sběr a svoz ostatních odpadů
3725 využívání a zneškodňování kom. odpadů
3729 ostatní nakládání s odpady
jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob
provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.)
3733 monitoring půdy a podzemní vody
3741 ochrana druhů a stanovišť

Zodp.
odbor
OSU
OR

OKD
OKD
OMH
OMH
OMH
OMH
OMH
OMH
OMH
OPO
OPO
SMS

OSU

OR
OR
OR

OŽP
OKD
OKD
OKD
OKD
OKD
OKD
OŽP
OŽP

Schválený
Skutečnost
rozpočet na
k 30.6.2017
rok 2018
0
2 206
591
7 200
x
7 965
41
49
102
11
167
33
x
x
x
1 042
201
83
5 886
966
0
0
3 690
0
0
1 230
0
0
4
89
0
257
37 242
0
517
12 889
2 907
7 510
786
144
642
1
7 400

x
46 730
130
110
210
50
1 500
26 500
16 500
x
x
4 000
670
90
13 450
2 000
920
203
3 630
4 000
72
1 240
1 360
25
20
x
x
x
91 270
x
1 650
25 000
7 000
17 000
1 500
300
1 200
20
15 000

Upravený
% plnění
Skutečnost k
rozpočet k
k upravenému
30.6.2018
26.06.2018
rozpočtu
2 206
0
0,0
11 331
368
3,2
2 770
50 979
130
110
210
50
2 343
0
0
9 015
12 805
2 964
670
90
22 525
2 000
1 810
647
7 330
6 013
122
2 500
2 058
45
20
x
47
x
93 324
162
1 650
25 000
7 000
17 000
1 500
300
1 200
20
14 719

0
10 710
20
29
154
11
1 180
0
0
113
0
947
266
83
7 860
1 059
160
48
4 802
114
17
1 615
39
6
0
x
47
x
38 708
0
527
11 911
3 074
7 387
291
165
126
0
8 069

0,0
21,0
15,4
26,4
73,3
22,0
50,4
x
x
1,3
0,0
32,0
39,7
92,2
34,9
53,0
8,8
7,4
65,5
1,9
13,9
64,6
1,9
13,3
0,0
x
100,0
x
41,5
0,0
31,9
47,6
43,9
43,5
19,4
55,0
10,5
0,0
54,8

Par.
Zoologická zahrada Děčín, p. o.
3742 chráněné části přírody
v tom: monitoring skal
údržba skal
Zabezpečení pískovcových objektů na Via ferratě
Odstranění havarijního masívu na pozemcích p.č. 564 a 565, k.ú. Podmokly
3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
údržba zeleně
údržba veřejných prostranství aj.
Akce PaR18 - Březiny - záchrana lípy
3749 ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
3769 ostatní správa v ochraně životního prostředí

59

43 - sociální služby
4329 sociální péče a pomoc dětem a mládeži
4339 ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
miniškolka
projekt Koordinátor terénní práce v Děčíně
výkon pěstounské péče
4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb
Centrum sociálních služeb Děčín , p.o.
OSV - zapojení darů na sociální účely
4349 ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva
komunitní plánování
4359 ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
příspěvek neziskovým organizacím, dotace na podporu rodiny
pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj.
4399 ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti
nákup tiskopisů na recepty na omamné látky
52 - civilní připravenost na krizové stavy
5212 ochrana obyvatelstva
5272 činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni
5273 ostatní správa v oblasti krizového řízení
5279 záležitosti krizového řízení jinde nezařazené
53 - bezpečnost a veřejný pořádek
5311 bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie
provoz
platy
odvody SP a ZP
55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém
5512 požární ochrana - dobrovolná část
požární ochrana - zaj. fin. krytí vybr. výdajů na JSDH

Zodp.
odbor

OŽP
OMH
OR
OR
OKD

OKD
OŽP

OSV

KŘ

MP

JSDH

Schválený
Skutečnost
rozpočet na
k 30.6.2017
rok 2018
7 400
15 000
;
1 900
0
1 700
60
200
x
x
305
x
5 232
21 900
4 806
20 800
426
1 100
x
x
0
250
x
50
28 604
33 439
24
292
507
477
300
300
x
177
207
25 193
28 280
25 193
28 280
0
x
8
120
8
120
2 872
4 260
2 847
4 000
25
260
0
10
0
10
56
370
15
100
15
70
25
100
1
100
16 376
44 025
16 376
44 025
949
3 800
11 520
30 019
3 907
10 206
1 767
4 785
1 767
4 785
1 134
3 735

Upravený
% plnění
Skutečnost k
rozpočet k
k upravenému
30.6.2018
26.06.2018
rozpočtu
14 719
8 069
54,8
3 873
2 066
53,3
1 700
0
0,0
1 163
1 056
90,8
1 010
1 010
100,0
x
x
x
22 100
5 370
24,3
20 800
5 132
24,7
1 100
238
21,6
200
0
0,0
250
0
0,0
50
13
26,0
59 652
40 261
67,5
232
47
20,3
7 405
336
4,5
300
300
100,0
467
21
4,5
6 638
15
0,2
47 535
35 996
75,7
43 796
35 996
82,2
3 739
0
0,0
120
9
7,5
120
9
7,5
4 350
3 871
89,0
4 090
3 841
93,9
260
30
11,5
10
2
20,0
10
2
20,0
370
111
30,0
100
57
57,0
70
0
0,0
100
53
53,0
100
1
1,0
44 025
18 557
42,2
44 025
18 557
42,2
3 800
1 168
30,7
30 019
12 984
43,3
10 206
4 405
43,2
4 807
1 741
36,2
4 807
1 741
36,2
3 735
1 700
45,5

Par.

Zodp.
odbor

60

provoz
platy
odvody SP a ZP
školení, cestovné
požární ochrana
OMH
Zateplení a oprava fasády obj.Spojenců 159, Děčín XXXII - II. etapa
OR
Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. č.p. 1916/2a
OR
Stavební úpravy hasičské zbrojnice SDH Křešice č.p. 231, Děčín XXXI - Křešice
OR
61 - státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany
6112 zastupitelstva obcí
TAJ-PAP
provoz
odměny
odvody SP a ZP
6118 volba prezidenta republiky
provoz
OPO
odměny
TAJ-PAP
odvody SP a ZP
TAJ-PAP
cestovné
TAJ-PAP
6171 činnost místní správy
provoz správy
z toho:
provoz (ostatní)
OPO
provoz (projekty):
OPO
projekt Inkluze do škol
ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb
ITI - Asistent prevence kriminality
Místní akční plán I
Místní akční plán II
Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků
Koordinátor terénní práce v Děčíně
Výměna oken budovy B1, 28. října 1155/2, Děčín 1
OR
Výměna oken v budově Magistrátu města Děčín, ul. Na Valech 156, DěčínPodmokly
OR
školení, cestovné aj.
TAJ - PAP
z toho:
školení, cestovné aj. (ostatní)
školení, cestovné aj. (projekty)
Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města
Děčín (SUMP)
platy
z toho:
platy (ostatní)

Schválený
Skutečnost
rozpočet na
k 30.6.2017
rok 2018
473
1 892
586
1 530
74
243
1
70
93
1 050
540
x
x
x
x
x
87 161
191 328
2 544
6 779
26
90
2 026
5 189
492
1 500
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
84 617
184 549
19 534
44 355

Upravený
% plnění
Skutečnost k
rozpočet k
k upravenému
30.6.2018
26.06.2018
rozpočtu
1 892
929
49,1
1 530
669
43,7
243
102
42,0
70
0
0,0
149
20
13,4
x
x
x
22
21
95,5
901
0
0,0
203 293
96 512
47,5
6 779
2 814
41,5
90
22
24,4
5 189
2 256
43,5
1 500
536
35,7
1 579
1 432
90,7
878
852
97,0
653
566
86,7
43
12
27,9
5
2
40,0
194 935
92 266
47,3
45 676
18 904
41,4
x
43 898
17 937
40,9
1 225
414
33,8
650
344
52,9
25
0
0,0
365
4
1,1
45
41
91,1
85
0,0
25
25
100,0
30
0
0,0
553
553
100,0

19 103
93
49
x
x
44

42 930
1 425
1 000
25
305
40

x
x
x

25
30
x

338
1 076

x
2 200

x
2 230

x
1 028

1 076
x

2 200
x

2 200
30

1 028
0

x
46 203

x
98 685

0
52 542

45 421

96 806

30
104 698
0
101 813

51 459

x
46,1
x
46,7
0,0
0,0
50,2
x
50,5

Par.

61

platy (projekty):
projekt Inkluze do škol
ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb
ITI - Asistent prevence kriminality
Místní akční plán I
Místní akční plán II
Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN)
Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce
Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků
Koordinátor terénní práce v Děčíně
odvody SP a ZP
z toho:
odvody SP a ZP (ostatní)
odvody SP a ZP (projekty):
projekt Inkluze do škol
ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb
ITI - Asistent prevence kriminality
Místní akční plán I
Místní akční plán II
Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce
Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků
Koordinátor terénní práce v Děčíně
sociální fond
příspěvky sdružením
63 - finanční operace
6310 úroky ze střednědobého úvěru
6330 převody vlastním fondům
6399 ostatní finanční operace
platba DPH
daň z příjmů právnických osob za město
64 - ostatní činnosti
6402 finanční vypořádání se SR za rok 2017
6409 ostatní činnosti jinde nezařazené
prevence kriminality
provoz
ITI - Asistent prevence kriminality - provoz
platy
ITI - Asistent prevence kriminality - platy
odvody SP a ZP
ITI - Asistent prevence kriminality - odvody SP a ZP
ostatní
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM

Zodp.
odbor

PRIM

OE
OSV
OE

OE
MP

Schválený
Skutečnost
rozpočet na
k 30.6.2017
rok 2018
782
1 879
686
500
x
145
x
170
96
40
x
x
x
150
x
365
x
325
x
184
15 397
33 382
15 273
124
92
x
x
32
x
x
x
x
2 108
299
6 069
x
37
6 032
275
5 757
1 874
962
912
846
0
0
632
0
214
0
66
350 714

32 800
582
70
50
60
15
x
125
167
95
5 617
310
2 000
500
x
1 500
1 500
x
3 265
x
3 265
2 965
300
285
x
1 775
x
605
300
758 776

Upravený
% plnění
Skutečnost k
rozpočet k
k upravenému
30.6.2018
26.06.2018
rozpočtu
2 885
1 083
37,5
790
694
87,8
222
70
31,5
192
62
32,3
35
33
94,3
182
57
x
150
36
24,0
365
0
0,0
705
103
14,6
244
28
11,5
35 324
17 465
49,4
x
34 438
17 251
50,1
886
214
24,2
130
95
73,1
78
24
30,8
80
21
26,3
15
11
73,3
63
19
x
125
0
0,0
266
35
13,2
129
9
7,0
6 652
1 983
29,8
355
344
96,9
2 200
8 937
406,2
500
64
12,8
200
0
0,0
1 500
8 873
591,5
1 500
286
19,1
x
8 587
x
6 528
2 157
33,0
707
707
100,0
5 821
1 450
24,9
4 777
1 161
24,3
286
0
0,0
468
143
30,6
40
36
90,0
2 783
725
26,1
13
13
100,0
1 187
244
20,6
1 044
289
27,7
874 385
395 963
45,3

Tabulka č. 5

Kapitálový rozpočet - výdaje

Par.

Název akce

62

Strojní investice
21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby
2143 Zabezpečení nově vybudovaného prostoru pro provoz ITC ČD
22 - doprava
2212 Investiční příspěvek ŘSD na stavbu I/62, Děčín - Vilsnice
2219 Obměna parkovacích automatů (PA)
2221 Inteligentní zastávkové panely
31, 32 - vzdělávání a školské služby
3111 MŠ Riegrova - traktor-sekačka
3111 MŠ Riegrova - elektrická pánev
3111 MŠ Liliova - plynový sporák s troubou
3111 MŠ Liliova - 2 plynové sporáky s troubou
3111 MŠ Liliova - multifunkční robot
3111 MŠ Liliova - výklopná pečící pánev
3113 ZŠ Školní - průmyslová pračka pro MŠ
3113 ZŠ Školní - sklopná pánev elektrická automatická
3113 ZŠ Vrchlického - plynový kotel ŠD
3141 ŠJ Jungmannova - nerezová pánev
33 - kultura
3311 Městské divadlo Děčín, p. o. - digitální projektor
3314 Městská knihovna Děčín, p. o. - investiční dotace VISK 3
3321 Zámek Děčín, p. o. - knihovna do expozice
3321 Zámek Děčín, p. o. - kachlová kamna do expozice
34 - tělovýchova a zájmová činnost
3412 Děčínská sportovní, p. o. - plnoprůtočné středotlaké UV lampy vč. montáže
3412 Nákup nové rolby pro zimní stadion
3412 Nákup mechanizace na úpravu plochy pro hřiště Ústecká
35 - zdravotnictví
3522 Osobní automobil pro Mobilní hospic Krajské zdravotní a.s.
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj
3631 Osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu a zámečku Pastýřská stěna
52 - civilní připravenost na krizové stavy
5212 Modernizace varovného informačního systému (VIS)
53 - bezpečnost a veřejný pořádek
5311 Pořízení záznamového zařízení ReDat pro potřeby operační služby MP

Zodp. Schválený
odbor rozpočet na
rok 2018
18 905
OPO
x
x
400
OR
x
MP
400
OKD
x
OŠK
475
75
x
120
x
x
x
80
x
200
x
OŠK
2 930
1 900
x
936
94
1 200
OŠK
1 200
OMH
x
OMH
x
OSV
x
x
OKD
3 000
3 000
KŘ
8 000
8 000
MP
x
x

(v tis. Kč)
Upravený
% plnění
Skutečnost k
rozpočet k
k upravenému
30.6.2018
26.06.2018
rozpočtu
27 529
3 153
11,5
60
0
0,0
60
0
0,0
1 372
271
19,8
200
0
0,0
400
0
0,0
772
271
35,1
1 125
1 125
100,0
75
75
100,0
95
95
100,0
0
0
x
120
120
100,0
162
162
100,0
87
87
100,0
80
80
100,0
196
196
100,0
200
200
100,0
110
110
100,0
2 930
1 403
47,9
1 900
0
0,0
x
620
x
936
723
77,2
94
60
63,8
5 400
0
0,0
1 200
0
0,0
3 500
0
0,0
700
0
0,0
50
50
100,0
50
50
100,0
3 000
0
0,0
3 000
0
0,0
8 000
0
0,0
8 000
0
0,0
300
0
0,0
300
0
0,0

Par.

Název akce

63

61 - státní správa a územní samospráva
6171 Obnova vozového parku - dvě vozidla
6171 Metropolitní síť
6171 Výpočetní technika HW
6171 Výpočetní techniky SW
6171 Cvičební stroj pro MP
6171 Klimatizační jednotka 2ks
6171 Monitoring a zabezpečení RS Tolštejn
Stavební investice
1. akce financované z úvěru
a) rozestavěné akce
22 - doprava
2212 Rekonstrukce mostu u Promptusu
23 - vodní hospodářství
2321 Kanalizace Horní Oldřichov - 1. etapa
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj
3699 Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)
b) zahajované akce
31, 32 - vzdělávání a školské služby
3141 ŠJ Sládkova - snížení energetické náročnosti budovy
2. akce ostatní
a) rozestavěné akce
37 - ochrana životního prostředí
3742 Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě Chlum PD + realizace
b) zahajované akce
10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
1014 Útulek - Stavební úpravy kotců - 2a
1014 Rekonstrukce kotců 2a na p.p.č. 945/2, k.ú. Děčín - Staré Město
22 - doprava
2212 Přechody (2. polská armáda, Oblouková); propojovací chodníček, příprava cyklotras
2212 Lávka přes východní nádraží
2212 Rekonstrukce MK Čertova Voda
2212 Rekonstrukce MK Čertova Voda
2212 Rekonstrukce mostu ul. Na Hrázi DC-046L + MK + VO
2212 Bezbariérová trasa č.2, pokračování směr DC1 - PD
PD - rekonstrukce chodníků podél silnice I. třídy v ul. Podmokelská, Pivovarská, Teplická I.
2212 etapa (od MK Na Výšinách po MK Vítova)
2212 Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13
2212 Přechod pro chodce ul. Riegrova vč. VO a metropolitní sítě
2212 Rekonstrukce mostu DC-004L ul. Oldřichovská, Děčín VIII

Zodp. Schválený
odbor rozpočet na
rok 2018
OPO
2 900
700
700
500
1 000
x
x
x
171 586
84 413
70 413
OR
15 404
15 404
OR
15 009
15 009
OR
40 000
40 000
14 000
OMH
14 000
14 000
87 173
3 708
OR
3 708
3 708
83 465
402
402
OMH
OR
x
22 135
800
OR
9 635
OR
4 500
OKD
OR
x
6 000
OKD
200
OKD
OKD
OR
OR
OR

1 000
x
x
x

Upravený
% plnění
Skutečnost k
rozpočet k
k upravenému
30.6.2018
26.06.2018
rozpočtu
5 292
304
5,7
700
0
0,0
1 734
122
7,0
1 450
0
0,0
1 000
0
0,0
68
68
100,0
270
58
21,5
70
56
80,0
259 006
51 796
20,0
84 413
12 360
14,6
70 413
12 360
17,6
15 404
9 196
59,7
15 404
9 196
59,7
15 009
0
0,0
15 009
0
0,0
40 000
3 164
7,9
40 000
3 164
7,9
14 000
0
0,0
14 000
0
0,0
14 000
0
0,0
174 593
39 436
22,6
3 708
655
17,7
3 708
655
17,7
3 708
655
17,7
170 885
38 781
22,7
691
362
52,4
0
0
x
691
362
52,4
51 325
33 667
65,6
800
0
0,0
23 540
25 651
109,0
4 500
0
0,0
331
0
0,0
6 000
0
0,0
200
0
0,0
0
1 000
202
4 025

0
292
202
2 340

x
29,2
100,0
58,1

Par.

Název akce

64

2212 Lesní cesta Chmelník
2212 Rekonstrukce komunikace Zelená x Pod Chlumem
2212 PD Galerie Na Výšinách
2212 Přechod Kamenická x Dvořákova
2212 Chodník Dvořákova
2212 Rekonstrukce mostu DC-024P, Lesná
2221 Autobusové zastávky Děčín "Lesná" a "Folknářská"
23 - vodní hospodářství
2321 Kanalizace Horní Oldřichov - 1. etapa
PD - protipovodňové opatření koryta bezejmenného vodního toku Děčín Boletice u
2333 výchovného ústavu
2341 Obnova kaskády vodních nádrží Chmelník
31, 32 - vzdělávání a školské služby
3111 MŠ Moskevská - výstavba výtahu na potraviny
3111 Bezbariérovost MŠ Liliová
3111 Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova
3111 MŠ Máchovo nám. - projekt "Učíme se venku"
3111 MŠ Pohraniční - projekt "Duhová zahrada"
3113 Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p.o.
3113 ZŠ Březová - vnější odvodnění pavilonů A, B
3113 Bezbariérovost MŠ Máchovo nám.
3113 Bezbariérovost ZŠ Bezručova
3113 Zateplení ZŠ Na Pěšině č. p. 330, Děčín-Bynov - I. etapa
3113 Bezbariérovost ZŠ Na Pěšině
3113 ZŠ Jalůvčí - stavební úpravy hygienického zařízení
3113 ZŠ Bezručova, ZŠ Kamenická, MŠ Liliova - PD bezbariérové ZŠ
3113 ZŠ Kosmonautů - úprava akustických podmínek a osvětlení
3113 ZŠ Školní zateplení a oprava střešního pláště
3113 ZŠ Míru - výměna zásobovacího výtahu v kuchyni
3113 Výměna výtahu v pavilonu stravování ZŠ Míru, Děčín XXXII-Boletice
33 - kultura, církve a sdělovací prostředky
3311 Městské divadlo Děčín, p. o. - oprava elektroinstalace + rozvaděče
3311 Kino Sněžník - rekonstrukce elektroinstalace
3311 Městské divadlo Děčín, p. o. - rekonstrukce požárních ventilátorů
3311 Městské divadlo Děčín, p. o. - rekonstrukce požárních ventilátorů
3314 Knihovna Děčín - přesun pobočky (Raisova ul.) do obj. Tržní 1932
34 - tělovýchova a zájmová činnost
3412 Zimní stadion - rekuperace sněžné jámy
3412 Děčínská sportovní, p. o. - výstavba nové jímky (větší pro recirkulaci vody)
3412 Přepadová jímka bazénové vody pro venkovní bazény Aquaparku Děčín
3412 Děčínská sportovní, p. o. - Invalidní sedátko v plavecké hale
3421 Oprava a zateplení střešního pláště DDM Boletice

Zodp. Schválený
odbor rozpočet na
rok 2018
OR
x
OR
x
OR
x
OR
x
OR
x
OR
x
OR
x
x
OR
x
OR
OMH
OMH
OMH
OMH
OMH
OMH
OR
OMH
OMH
OMH
OMH
OMH
OR
OMH
OMH
OMH
OMH
OR
OMH
OR
OMH
OR
OR
OMH
OMH
OR
OMH
OMH

x
x
25 465
335
1 200
990
x
x
7 990
1 500
250
2 500
10 000
700
x
x
x
x
x
x
3 200
2 000
x
1 200
x
x
4 034
650
1 600
x
250
1 400

Upravený
% plnění
Skutečnost k
rozpočet k
k upravenému
30.6.2018
26.06.2018
rozpočtu
4 890
4 890
100,0
1 187
0
0,0
1 000
0
0,0
752
0
0,0
605
0
0,0
2 000
0
0,0
293
292
99,7
1 403
210
15,0
60
60
100,0
1 156
187
40 516
335
1 200
990
771
633
7 990
1 500
250
2 500
19 123
700
279
289
188
3 000
0
768
7 718
0
4 823
0
1 023
1 872
9 317
789
0
5 344
250
1 400

0
150
179
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88
91
0
0
0
2 724
0
0
0
1 023
1 701
0
0
0
0
0
0

0,0
80,2
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,4
48,4
0,0
x
0,0
35,3
x
0,0
x
100,0
90,9
0,0
0,0
x
0,0
0,0
0,0

Par.

Název akce

Akce PaR18 - Kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků
3421
3421 Akce PaR18 - Workoutové hřiště v Březinách
3421 Akce PaR18 - Basketbalové koše pro Děčín
3429 Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj
3612 Rekonstrukce obj. Fügnerova 411/26, Děčín I na sociální bydlení
3631
3631

Úprava sítě VO, Dč.-H. Oldřichov I. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace)
Úprava sítě VO, Dč.-H. Oldřichov II. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace)
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Místo pro přecházení v ul. Teplická v blízkosti křižovatky s ulicí Spojovací (možná
3631
součinnost se stavbou "Teplická - chodníky a VO")
3631 Úprava sítě VO - Děčín XVII-Jalůvčí I. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)
3639 Participativní rozpočet
3639 Opěrná zeď na p.p.č. 629/1 k.ú. Prostřední Žleb
3639 Opěrná zeď - k.ú. Horní Oldřichov p.č. 1614 (822)
3639 SD Střelnice - rekonstrukce kanalizace (PD)
3699 Revitalizace panelového sídliště Děčín - Březiny, III. etapa
37 - ochrana životního prostředí
3741 ZOO Děčín, p. o. - demolice a výstavba seníku (havarijní stav) - azbest
3741 ZOO Děčín, p. o. - expozice velkých koček (havarijní stav) - PD
3741 ZOO Děčín, p. o. - zasíťování expozice opic
3741 Oprava venkovního výběhu - pavilon opic
3741 ZOO Děčín, p. o. - zvířata chladných krajů - 1.část (rosomák, kamzík, severské sovy)
3741 ZOO Děčín - projekt "Voda v zahradě"
3742 Zabezpečení svahu u Domova pro seniory
43 - sociální služby
4345 Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice n. L. - PD + realizace
4345 Domov se zvláštním režimem - Křešice /projektová dokumentace/
4357 PD - Domov se zvláštním režimem Křešice
4374 Optimalizace kapacit Azylového domu/noclehárny
61 - státní správa a územní samospráva
6171 Vybudování WC v budově B1
6171 Obřadní síň
6171 Kanceláře OSV býv. knihovna
6171 Zateplení a oprava padající řimsy budovy MP
6171 Dodávka a montáž automatických dvěří v suterénu budovy MM
6171 Posuvné dveře na B1
Rezerva, účelové dotace aj.
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Zodp. Schválený
odbor rozpočet na
rok 2018
OR
OR
OR
OR

Upravený
rozpočet k
26.06.2018

% plnění
Skutečnost k
k upravenému
30.6.2018
rozpočtu

x
x
x
134
20 579

500
500
400
134
22 216
315

0
0
0
0
56
12

0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
3,8

OKD

1 500

1 500

0

0,0

OKD

1 800

1 800

0

0,0

OKD
OKD
OR
OR
OMH
OMH
OR

800
1 200
5 000
x
x
x
10 279
4 150
3 400
250
x
x
x
x
500
3 500
1 000
2 500
x
x
x
x
x
x
x
x
x
11 345
7 000

800
1 200
1 068
3 592
1 000
662
10 279
12 917
3 400
250
0
2 967
5 300
500
500
12 400
8 000
403
1 997
2 000
12 382
1 189
4 000
6 000
1 000
93
100
38 731
7 000

0
0
0
0
0
0
44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 583
1 104
105
236
45
93
0
167
167

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
0,0
0,0
0,0
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12,8
92,9
2,6
3,9
4,5
100,0
0,0
0,4
2,4

OR

OMH
OMH
OR
OR
OR
OMH
OMH
OMH
OSV
OR
OMH
OR
OPO
OPO
OPO
OPO
OPO
OE

Par.
3639 Dotace na TI k RD
3639 Dotace na ČOV pro RD
64 - ostatní činnosti
6409 Rezerva
Výkupy nemovitostí
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj
3639 Výkupy nemovitých věcí
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

Název akce

Zodp. Schválený
odbor rozpočet na
rok 2018
5 000
2 000
OE
4 345
4 345
1 714
OMH
1 714
1 714
203 550

Upravený
% plnění
Skutečnost k
rozpočet k
k upravenému
30.6.2018
26.06.2018
rozpočtu
5 000
0
0,0
2 000
167
8,4
31 731
0
0,0
31 731
0
0,0
1 740
1 740
100,0
1 740
1 740
100,0
1 740
1 740
100,0
327 006
56 856
17,4
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Tabulka č. 6

Financování

Třída 8 - financování
8115
změna stavu krátkodobých prostředků
8123
dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
8124
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček
8901
operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů
FINANCOVÁNÍ CELKEM

Schválený
rozpočet na rok
2018
120 413
60 000
84 413
-24 000
x
120 413

Upravený
rozpočet k
26.06.2018
294 116
233 703
84 413
-24 000
x
294 116

Skutečnost k
30.6.2018
-67 280
-68 571
12 360
-12 000
931
-67 280

(v tis. Kč)
% plnění
k upravenému
rozpočtu
x
x
x
x
x
x
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Tabulka č. 7

Výdaje spojené s čerpáním a splácením střednědobého úvěru
k 30. 06. 2018
v tis. Kč
Splácení
Rok

Čerpání

2017
I. pololetí 2018
Celkem

14 755
12 360
27 115

Zůstatek úvěru
Zůstatek jistiny

72 885
15 115

řádnými

mimořádnými

splaceno

splátkami

splátkami

celkem

0
12 000
12 000

0
0
0

0
12 000
12 000

Úroky
14
64
78
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Tabulka č. 8

Hospodaření správy bytového fondu za 1. pololetí r. 2018
Plán
r. 2018

Položka

Skutečnost
k 30.6.2018

603 - Výnosy z pronájmu
11 000 000
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 5 000 000
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek
0
649 - Ostatní výnosy z činnosti
446 000
662 – Úroky
2 000
669 – Ostatní finanční výnosy
0
Zapojení fin. prostředků z min. období
4 084 000
Zapojení fin. prostředků z rozpočtu města 200 000

%
plnění

5 802 485,69
4 082 092,61
19 372,33
407 655,66
1 150,72
-118,29
0
0

52,75
81,64
0
91,40
57,54
0
0
0

20 732 000

10 312 638,72

49,74

501 - Spotřeba materiálu
502 - Spotřeba energie
511 - Opravy a udržování
ZU
518 - Ostatní služby
521 - Mzdové náklady
ZU
524 - Zákonné sociální pojištění
531 – Daň silniční
538 - Jiné daně a poplatky
556 – Tvorba a zúčtování opravných
položek
557 - Náklady z vyřazených pohledávek
558 - Náklady z drobného dlouhodobého
majetku
549 – Ostatní náklady z činnosti
551 – Odpisy dlouhodobého majetku
569 - Ostatní finanční náklady
595 – Dodatečné odvody, daně z příjmu

800 000
300 000
7 261 000
1 200 000
1 800 000
600 000
0
80 000
1 700 000

454 361,55
172 520,25
986 915,91
751 040,03
1 046 375,40
354 493,40
1 080,00
44 786,00
1 398 469,22

56,80
57,51
13,59
62,59
58,13
59,08
0
55,98
82,26

1 900 000
5 000

522 368,22
41 447,94

27,49
828,96

1 000
5 084 000
1 000
0

0
2 538 660,00
-3,50
65 315,00

0
49,93
-0,35
0

Náklady celkem

20 732 000

8 377 829,42

40,41

0

1 934 809,30

0

Výnosy celkem

Hospodářský výsledek
ZU = závazný ukazatel
Zůstatek peněžních prostředků
u peněžních ústavů k 30.6.2018

11 423 250,12

počet spravovaných bytových, nebytových
jednotek a garáží k 30.6.2018

655
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Komentář k rozhodujícím nákladovým a výnosovým položkám
Tržby:
603 - Výnosy z pronájmu 5 802 485,69 Kč – jedná se o předpis nájemného, které by měla
správa bytového a nebytového fondu získat.
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení činily 4 082 092,61 Kč – jedná se o poplatky
z prodlení. Poplatek z prodlení byl vždy předepisován až s jeho úhradou, avšak na základě
auditu pohledávek v r. 2016 je poplatek z prodlení nyní předepisován ve všech případech,
kdy byla uhrazena jistina a lze tudíž vyčíslit jeho konečnou výši. Z tohoto důvodu došlo
k velkému navýšení výnosů ze smluvních pokut a úroků z prodlení.
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek činily 19 372,33 Kč.
649 - Ostatní výnosy z činnosti činily 407 655,66 Kč a tvoří je:
- soudní poplatky – 27 390,- Kč
- ostatní finanční výnosy – 288 869,76 Kč – jedná se o faktury vystavené správou
bytového fondu, náklady řízení, promlčené přeplatky a drobné přeplatky
- pojistné škody – 91 395,90 Kč – jedná se o pojistné plnění za poškozené výtahové
dveře v objektu čp. 1331 ul. Dvořákova, Děčín II (3 538,- Kč), náhradu škody na
majetku v b.j.č. 21 v objektu čp. 1932 ul. Tržní, Děčín IV (68 514,90 Kč) a náhradu
škody na majetku v b.j.č. 15 v objektu čp. 1932 ul. Tržní, Děčín IV (19 343,- Kč).
662 - Úroky činily 1 150,72 Kč.
669 - Ostatní finanční výnosy činily – 118,29 Kč – jedná se o haléřové vyrovnání.
Náklady:
501 - Spotřeba materiálu činila 454 361,55 Kč a tvoří ji:
- spotřeba materiálu – 26 681,- Kč
- spotřeba pohonných hmot – 154,00 Kč – jedná se o nákup benzínu do motorové
sekačky v domě zvláštního určení čp. 1525 ul. Krásnostudenecká, Děčín VI
- zařizovací předměty – 427 526,55 Kč – jedná se o pořízení zařizovacích předmětů,
které bylo nutné z důvodu havarijního stavu vyměnit.
502 - Spotřeba energie činila 172 520,25 Kč a tvoří ji:
- spotřeba el. energie – 16 009,42 Kč
- spotřeba tepla a TUV – 107 128,54 Kč
- spotřeba vody – 49 382,29 Kč
-

jedná se o přímé náklady z ročního vyúčtování za bytové a nebytové jednotky, které
město vlastní v prodaných domech.

511 - Náklady na opravy a udržování činily 986 915,91 Kč – jedná se o náklady na běžné
opravy a havárie.

518 - Ostatní služby činily 751 040,03 Kč a tvoří je:
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-

-

-

ostatní služby – 702 992,03 Kč – jedná se o služby, revize, příspěvky do fondu oprav
Společenství vlastníků, kde město plní funkci vlastníka za neprodané byty, náklady
na program
čištění kanalizace – 3 775,20 Kč
právní služby – 4 525,40 Kč – odměna notáře za sepsání notářského zápisu NZ
80/2018 Prohlášení o poskytnutí přístřeší – b.j.č. 5 v objektu čp. 556 ul. Kamenická,
Děčín II
deratizace a desinfekce – 3 075,- Kč
služby SIPO – 6 888,40 Kč
poštovné – 11 894,- Kč
služby peněžních ústavů – 17 890,- Kč

521 - Mzdové náklady činily 1 046 375,40 Kč a tvoří je:
- mzdové náklady zaměstnanců v pracovním poměru – 892 625,40 Kč. Od 01/2018
do 05/2018 se jednalo o přepočtený stav 4,51 osob. Na základě reorganizace práce
na odboru místního hospodářství došlo od 1.6.2018 k úpravě úvazků. Přepočtený
stav nyní činí 4,61 osob.
- mzdové náklady na dohody o pracovní činnosti – 153 750,- Kč – jedná se o 5
uklízeček v domech zvláštního určení.
524 - Zákonné sociální pojištění činilo 354 493,40 Kč a tvoří je:
- zdravotní pojištění – 93 836,30 Kč
- sociální pojištění – 260 657,10 Kč
531 – Daň silniční – 1 080,- Kč
538 - Jiné daně a poplatky činily 44 786,- Kč a tvoří je náklady na soudní poplatky.
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek činila 1 398 469,22 Kč – v souladu se
zákonnou povinností odrážejí opravné položky rizika vyplývající z možných neuhrazených
pohledávek.
557 - Náklady z vyřazených pohledávek činily 522 368,22 Kč – jedná se o vyřazené,
nedobytné pohledávky, resp. jejich odpis, který se promítá do nákladů hospodářské činnosti.
558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku činily 41 447,94 Kč – jedná se o
nákup garnýže do klubovny v domě zvláštního určení čp. 398 ul. Přímá, Děčín XXXII, o
nákup 2 ks stolů a 4 ks židlí do společných kuchyní v domě zvláštního určení čp. 1362 ul.
Krásnostudenecká 104A, Děčín VI, 2 ks dálkových ovladačů ke garážovému stání v objektu
čp. 1932 ul. Tržní, Děčín IV a o zabezpečovací zařízení objektu čp. 143 ul. Vilsnická, Děčín
VI.
569 - Ostatní finanční náklady činily – 3,50 Kč – jedná se o haléřové vyrovnání.
595 – Dodatečné odvody, daně z příjmů činily 65 315,- Kč – jedná se o daň z příjmů za
r. 2017.
Plán oprav většího rozsahu pro r. 2018 (RM dne 12.6.2018 usnesení č. RM 18 11 37 13):
1. Oprava střešní konstrukce jehlanu v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV – 542 tis Kč.
2. Modernizace výtahu v objektu Kamenická 610/111, Děčín II – 800 tis. Kč
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3. Modernizace výtahu v objektu Přímá 398, Děčín XXXII – 800 tis. Kč.
4. Drobné stavební úpravy bytových jednotek v objektu Průchod 1411/4, Děčín I – 900
tis. Kč.
5. Oprava třech bytových jednotek Krokova 825/17, Děčín I pro sociální bydlení – 1 745
tis. Kč.
6. Výměna oken Vila Tereza – Mírové nám. 242/4, Děčín IV – 3 500 tis. Kč (případně
6 500 tis. Kč).
7. Přebudování nebytových prostor v objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín VI na
bytové bezbariérové jednotky a vybudování vedlejších vchodových dveří
v technickém podlaží – 780 tis. Kč.
Na základě zveřejněné výzvy č. 177 – energetické úspory v bytových domech byl usnesením
č. RM 17 05 37 17 ze dne 14.3.2017 schválen záměr oprav objektu Vilsnická 143/65, Děčín
VII. Jedná se o opravu a zateplení střešní krytiny, opravu a zateplení fasády, výměnu
fasádních vyplní, dveří, opravu zdroje vytápění a opravu kanalizace. Je zpracováno
výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace. Předpokládaná cena projektové
dokumentace je 400 tis. Kč.
Ve druhém pololetí bude provedena oprava střešní konstrukce jehlanu v objektu Tržní
1932/26, Děčín IV a oprava třech bytových jednotek Krokova 825/17, Děčín I pro sociální
bydlení.
Ostatní opravy většího rozsahu budou plněny postupně dle finančních možností. Je nutné
ponechat na peněžních účtech finanční rezervu z důvodu ročního vyúčtování nájemného a
služeb s nimi spojených.
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Tabulka č. 9
Výsledky hospodaření podniků a organizací
založených a zřízených statutárním městem Děčín
k 30.6.2018

text
Dopravní podnik města Děčína, a.s.
výnosy
náklady
hospodářský výsledek
Technické služby Děčín a.s.
výnosy
náklady
hospodářský výsledek
TERMO Děčín a.s.
*
výnosy
náklady
hospodářský výsledek
Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.
výnosy
náklady
hospodářský výsledek
Městské divadlo Děčín, p.o.
výnosy
náklady
hospodářský výsledek
Městská knihovna Děčín, p.o.
výnosy
náklady
hospodářský výsledek
Zámek Děčín, p.o.
výnosy
náklady
hospodářský výsledek
Děčínská sportovní, p.o.
výnosy
náklady
hospodářský výsledek
Lesní úřad Děčín, p.o.
výnosy
náklady
hospodářský výsledek

skutečnost
k 30. 6. 2017

skutečnost
k 30. 6. 2018

(v tis. Kč)
2018/2017
%

97 402
99 041
-1 639

95 976
104 665
-8 689

98,54
105,68
530,14

68 461
52 891
15 570

70 125
55 114
15 011

102,43
104,20
96,41

220 337
155 560
64 777

190 022
136 978
53 044

86,24
88,05
81,89

43 606
38 672
4 934

53 233
47 871
5 362

122,08
123,79
x

13 283
13 458
-175

14 444
13 927
517

108,74
103,48
x

11 329
10 107
1 222

13 428
12 014
1 414

118,53
118,87
x

9 483
9 195
288

10 657
9 681
976

112,38
105,29
x

17 071
17 888
-817

20 510
20 218
292

120,15
113,03
x

4 139
2 881
1 258

4 387
3 960
427

105,99
137,45
x

* Výsledky hospodaření za hospodářský rok, tj. období od 1.10.2017 - 30.6.2018
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text
ZOO Děčín, p.o.
výnosy
náklady
hospodářský výsledek
ŠJ Jungmannova, p.o.
výnosy
náklady
hospodářský výsledek
ŠJ Sládkova, p.o.
výnosy
náklady
hospodářský výsledek
MŠ Májová, p.o.
výnosy
náklady
hospodářský výsledek
MŠ Riegrova, p.o.
výnosy
náklady
hospodářský výsledek
MŠ Liliová, p.o.
výnosy
náklady
hospodářský výsledek
MŠ Klostermannova, p.o.
výnosy
náklady
hospodářský výsledek
ZŠ Školní, p.o.
výnosy
náklady
hospodářský výsledek
ZŠ Dr. M. Tyrše, p.o.
výnosy
náklady
hospodářský výsledek
ZŠ Na Stráni, p.o.
výnosy
náklady
hospodářský výsledek
ZŠ Na Pěšině, p.o.
výnosy
náklady
hospodářský výsledek
ZŠ Máchovo nám., p.o.
výnosy
náklady
hospodářský výsledek
ZŠ Kosmonautů, p.o.
výnosy
náklady
hospodářský výsledek

skutečnost
k 30. 6. 2017
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skutečnost
k 30. 6. 2018

2018/2017
%

10 354
10 670
-316

11 785
12 320
-535

113,82
115,46
x

2 786
2 799
-13

3 366
3 208
158

120,82
114,61
x

8 259
7 309
950

8 648
7 840
808

104,71
107,27
x

7 793
7 055
738

9 491
9 449
42

121,79
133,93
x

9 639
8 942
697

11 003
10 243
760

114,15
114,55
x

6 664
5 988
676

7 772
6 978
794

116,63
116,53
x

8 944
7 809
1 135

10 640
9 588
1 052

118,96
122,78
x

25 148
20 765
4 383

25 228
23 177
2 051

100,32
111,62
x

16 269
14 669
1 600

19 180
18 155
1 025

117,89
123,76
x

13 507
12 590
917

16 084
14 846
1 238

119,08
117,92
x

18 814
18 140
674

22 332
21 564
768

118,70
118,88
x

19 973
18 187
1 786

24 152
21 578
2 574

120,92
118,65
x

11 124
8 858
2 266

12 359
11 098
1 261

111,10
125,29
x

text
ZŠ Komenského, p.o.
výnosy
náklady
hospodářský výsledek
ZŠ Kamenická, p.o.
výnosy
náklady
hospodářský výsledek
ZŠ Březová, p.o.
výnosy
náklady
hospodářský výsledek
ZŠ Míru, p.o.
výnosy
náklady
hospodářský výsledek
ZŠ Vojanova, p.o.
výnosy
náklady
hospodářský výsledek
Dům dětí a mládeže Děčín, p.o.
výnosy
náklady
hospodářský výsledek

skutečnost
k 30. 6. 2017

75

skutečnost
k 30. 6. 2018

2018/2017
%

16 096
13 562
2 534

16 792
16 483
309

104,32
121,54
x

18 266
16 343
1 923

20 836
19 418
1 418

114,07
118,82
x

18 602
16 040
2 562

22 531
20 568
1 963

121,12
128,23
x

14 844
14 000
844

18 237
15 902
2 335

122,86
113,59
x

15 331
13 669
1 662

15 869
15 737
132

103,51
115,13
x

10 877
9 705
1 172

10 782
10 726
56

99,13
110,52
x

Vysvětlivky zkratek:
PRIM – primátorka
PRIM – KŘ – primátorka, oddělení krizového řízení
PRIM – JSDH – primátorka, Jednotky sboru dobrovolných hasičů
TAJ-PAP – tajemník, oddělení personální a platové
OPO – odbor provozní a organizační
OSC – odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
OSU – odbor stavební úřad
OZP – odbor životního prostředí
OE – odbor ekonomický
OR – odbor rozvoje
OMH – odbor místního hospodářství
OSV – odbor sociálních věcí a zdravotnictví
OSK – odbor školství a kultury
OKD – odbor komunikací a dopravy
MP – městská policie
CSS – Centrum sociálních služeb
SMS – Středisko městských služeb
SR – státní rozpočet
PD – projektová dokumentace
p. o., PO – příspěvková organizace
VŘ – výběrové řízení
VHP – výherní hrací přístroj
ÚK – Ústecký kraj
RM – rada města
ZM – zastupitelstvo města
MK – místní komunikace
VO – veřejné osvětlení
TSD, a. s. – Technické služby Děčín, a. s.
MAD – městská autobusová doprava
DZR – domov se zvláštním režimem
SD – společenský dům
MF ČR – Ministerstvo financí ČR
IDS – Integrovaný dopravní systém
SFŽP – Státní fond životního prostředí
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Název:
Problematika čerpání střednědobého úvěru
Mimořádný materiál:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo problematiku čerpání střednědového úvěru a
rozhodlo
1. o ukončení čerpání střednědobého úvěru k 30. 9. 2018 a dofinancování původně navržených jmenovitých
akcí z vlastních zdrojů,
2. o předčasném splacení úvěru k 30. 9. 2018 a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 215/2018, tj. navýšení příjmů o 15.863 tis. Kč, snížení výdajů o 59.305 tis. Kč a
snížení financování o 75.168 tis. Kč.

Stanovisko RM:
Rada města projednala problematiku čerpání střednědobého úvěru a usnesením č. RM 18 15A 35 01
doporučuje zastupitelstvu města
1. rozhodnout o ukončení čerpání střednědobého úvěru k 30. 9. 2018 a dofinancování původně navržených
jmenovitých akcí z vlastních zdrojů,
2. rozhodnout o předčasném splacení úvěru k 30. 9. 2018 a
3. schválit rozpočtové opatření č. RO 215/2018, tj. navýšení příjmů o 15 863 tis. Kč, snížení výdajů o 59.305
tis. Kč a snížení financování o 75 168 tis. Kč.
Dále rada města projednala variantu č. 2, tj. dočerpání úvěru v roce 2018 na další stavební akce, variantu č. 3,
tj.prodloužení čerpání úvěru do roku 2019 na původně navržené akce a zbývající část financovat z vlastních
zdrojů a variantu č. 4, tj. ukončení čerpání úvěru v roce 2018 pouze na původně navržené akce a
dofinancovat tyto akce z vlastních zdrojů.
Cena:

60 478 000,00

Návrh postupu:

RM doporučuje ZM rozhodnout

Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický předkládá orgánům města variantní materiál týkající se problematiky čerpání
střednědobého úvěru.
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 24.11.2016 rozhodlo usn. č. ZM 16 09 04 01 o přijetí
střednědobého úvěru ve výši 100 mil. Kč na financování jmenovitých akcí města a uzavření smlouvy s
peněžním ústavem vybraným v souladu se Směrnicí č. 5-6 k pořizování služeb, materiálu a majetku města.
Důvodem projednání záměru přijetí úvěru byl vysoký převis požadavků na rozpočet města, především na
opravy, údržbu a investice. Použití úvěru bylo navrženo na tyto akce:
- Rekonstrukce mostu u Promptusu,
- Kanalizace Horní Oldřichov - l. etapa,
- Obnova historické části Podmokel - etapa C,
- Snížení energetické náročnosti budovy ŠJ Sládkova a
- Snížení energetické náročnosti MŠ Na Pěšině,
o celkových rozpočtových nákladech ve výši 116.314 tis. Kč s tím, že zbývající část rozpočtových nákladů
bude dofinancována z vlastních zdrojů města.
Zastupitelstvo města usnesením č. ZM 17 03 04 01 ze dne 30. 3. 2017 rozhodlo o uzavření Smlouvy o úvěru
č. 99017170580 s Komerční bankou, a. s. Praha ve výši 100 mil. Kč na financování akcí statutárního města
Děčín.
Dle uzavřené smlouvy o úvěru město může úvěr čerpat v letech 2017 - 2018 na financování akcí statutárního
města Děčín (ve smlouvě nejsou taxativně vymezeny jmenovité akce, aby byla dána možnost městu měnit dle
aktuální potřeby akce - podmínkou je pouze doložení uzavřené smlouvy o dílo a daňových dokladů). Od roku
2018 je úvěr splácen rovnoměrnými splátkami ve výši 2 mil. Kč měsíčně. Počínaje 31. 1. 2019 bude město
úvěr splácet rovnoměrnými měsíčními splátkami vypočtenými ze zůstatku nesplaceného úvěru k 31. 12. 2018.
Úroky město hradí měsíčně dle skutečně vyčerpaných prostředků, úroková sazba je 1M PRIBOR + marže
0,03 % p.a., tj. v době uzavření smlouvy o úvěru 0,23 % p.a. a v současné době 1,4 % p.a. (přehled čerpání a
splácení úvěru k 31.7.2018 a 31.8.2018 je uveden v Příloze č. 1) a 1a).
Na základě opakovaných jednání s odborem rozvoje je zřejmé, že město úvěr na původně zamýšlené akce do
konce roku 2018 plně nevyčerpá, a to především z důvodu pozdního začátku realizace jednotlivých akcí (viz
Příloha č. 2). Do konce roku 2018 se předpokládá na původně zamýšlené akce z úvěru vyčerpat pouze 64
581 tis. Kč. Nedočerpáno by tudíž bylo cca 35 419 tis. Kč.
Odbor ekonomický proto předkládá následující varianty dalšího postupu při čerpání úvěru:
Varianta č. 1 - dočerpání úvěru do 30. 9. 2018 na schválené akce a splacení salda úvěru k 30. 9. 2018.
Podle smlouvy o úvěru město může úvěr kdykoli celý splatit, popř. učinit jinou mimořádnou splátku úvěru.
Saldo úvěru k 30. 9. 2018 bude cca 21,5 mil. Kč. Tato částka by byla splacena z rozpočtovaných splátek úvěru
na období 10-12/2018 v objemu 6 mil. Kč a kapitálové rezervy ve výši 15,6 mil. Kč (z celkového objemu 24,7
mil. Kč). Do konce roku 2018 bylo plánováno z úvěru ještě vyčerpat na akce původně schválené z úvěru cca
25,1 mil. Kč, které by byly dofinancovány z nečerpané rezervy (9,2 mil. Kč), z překročených kapitálových
příjmů (4,8 mil. Kč) a 11,1 mil. Kč z předpokládaného překročení daňových výnosů do konce t. r. V případě
této varianty bude méně volných zdrojů k rozdělení v roce 2019 a bude třeba počítat ve schváleném rozpočtu
na r. 2019 přednostně s financováním akcí původně plánovaných k financování z úvěru v objemu cca 53,7 mil.
Kč (vč. dalších akcí rozestavěných z roku 2018).
Varianta č. 2 - dočerpání úvěru v roce 2018 na další stavební akce - v zájmu vyčerpání úvěru v roce 2018 tak,
jak je uvedeno i v uzavřené smlouvě o úvěru, zahrnout po projednání s odborem rozvoje do čerpání ze
střednědobého úvěru další akce - např. Zateplení ZŠ Na Pěšině č. p. 330, Děčín - Bynov - I. etapa,
Revitalizace panelového sídliště Děčín - Březiny, III. etapa, Lesní cesta Chmelník. Úvěr by byl vyčerpán ve
výši 99 088 tis. Kč, nebylo by třeba uzavírat dodatek ke Smlouvě o úvěru a byly by volné zdroje na
financování dalších připravených plánovaných akcí v roce 2019 vč. záměrů schválených v orgánech města
(viz Příloha č. 2).
Varianta č. 3 - prodloužení čerpání úvěru do roku 2019 na původně navržené akce a zbývající část financovat

z vlastních zdrojů. V případě prodloužení čerpání úvěru do roku 2019 by byla nutná změna smlouvy o úvěru,
která podléhá schválení v orgánech města. Úvěr by byl vyčerpán zcela a nebyl by zatížen rozpočet města v
roce 2019 financováním akcí, původně schválených k financování z úvěru. Byly by i nižší úroky, současně
však vyšší splátky v letech 2020 - 2021 (viz Příloha č. 3).
Varianta č. 4 - ukončení čerpání úvěru v roce 2018 pouze na původně navržené akce a neprodlužovat čerpání
do roku 2019. Úvěr tudíž nebude dočerpán ve výši cca 35 419 tis. Kč, bude však zatížen rozpočet města v
roce 2019 financováním dalších připravených plánovaných akcí v roce 2019 vč. záměrů schválených v
orgánech města (viz Příloha č. 4).
Přehled předpokládaného čerpání a splácení u variant 2 - 4 je uveden v Příloze č. 5.
Finanční výbor ZM projednal problematiku čerpání střednědobého úvěru na svém jednání dne 12. 9. 2018 a
doporučuje postupovat dle varianty č. 1, zejména s ohledem na vysoké zůstatky na účtech města a nečerpané
kapitálové výdaje.
Odbor ekonomický doporučuje schválit variantu č. 2, a to z důvodu uvolnění finančních zdrojů na financování
dalších významných potřeb města, jako např. objemově nejvýznamnější akce DZR Křešice (cca 70 mil. Kč),
Opravy střechy zimního stadionu (cca 30 mil. Kč), statické zajištění divadla, rekonstukce budovy A3 a A6
magistráty a další ZM schválené předfinancování projektů jako např. Inkluze II. V případě schválení varianty č.
2 a dočerpání úvěru bude město počínaje dnem 31. 1. 2019 splácet úvěr rovnoměrnými splátkami ve výši 25
mil. Kč ročně. Mimoto uzavřená smlouva o úvěru je uzavřená za dobrých podmínek.
Dáváme rovněž ke zvážení variantu č. 3, tj. prodloužení čerpání úvěru, kdy by byly splátky v roce 2019 ve výši
24 mil. Kč a v letech 2020 - 2021 ve výši 26 mil. Kč za relativně malého rozdílu v placených úrocích.
O uzavření případného dodatku ke Smlouvě o úvěru s Komerční bankou, a.s. Praha bude v případě
rozhodnutí o variantě č. 3 nutno ještě jednat.
Variantu č. 3 odbor ekonomický nedoporučuje, protože by v návrhu rozpočtu na rok 2019 musely být
přednostně rozpočtovány akce ve výši více jak 50 mil. Kč, které byly původně navržené k financování z úvěru
a tím by byl významně ovlivněn objem zdrojů na další plánované akce města.
Město Děčín má v současné době na účtech cca 315 mil. Kč, které však jsou rozpočtově určeny na
financování provozních a kapitálových potřeb schválených v rozpočtu města. V kapitálové rezervě bude k 18.
9. 2018 celkem 24 718 tis. Kč. Tyto finanční prostředky jsou určené na případné dofinancování akcí po
proběhlém výběrovém řízení, případně řešení havarijních situací, předfinancování akcí krytých dotací a
zejména jako rezerva na dosud neuzavřená jednání o sankci ROP Severozápad. Jedinými dalšími zdroji jsou
v současné době překročené kapitálové příjmy města cca o 4,8 mil. Kč a předpokládané překročení dalších
příjmů do konce roku (cca 27 mil. Kč u vybraných daňových příjmů, 3,4 mil. Kč u daně z hazardních her). Z
těchto předpokládaných příjmů však je fakticky na účtech města pouze 4,8 mil. Kč u kapitálových příjmů. V
této souvislosti připomínáme, že důvodem přijetí úvěru byl vysoký převis požadavků na rozpočet města, který
nadále trvá.
Jak vyplývá z důvodové zprávy, došlo v průběhu čerpání úvěru k nárůstu úrokových sazeb zejména vlivem
nárůstu 1M PRIBORu z původních 0,2 % p.a. na současnou výši 1,37 % p.a. Výše úrokové sazby však i
nadále není tak významným kritériem, zásadní otázkou zůstává, zda i nadále chceme mít více volných zdrojů
na financování dalších oprav a investic města v roce 2019.
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Příloha č. 1

Přehled čerpání a splácení střednědobého úvěru
k 31. 7. 2018
v tis. Kč
Splácení
Rok

Čerpání

2017
k 31. 7. 2018
Celkem

14 755
17 548
32 303

Zůstatek úvěru
Zůstatek jistiny

67 697
18 303

řádnými

mimořádnými

splaceno

splátkami

splátkami

celkem

0
14 000
14 000

0
0
0

0
14 000
14 000

Úroky
14
78
92

Příloha č. 1a

Příloha č. 2

Varianta č. 2 - dočerpání úvěru financováním dalších akcí

Přehled akcí financovaných ze střednědobého úvěru
Celkové
rozpočtové
náklady (v
tis. Kč)

Upravený
rozpočet
2018

Aktuální
Upravený
potřeba
rozpočet
Předpoklad
financování v
2018 z
r. 2019
roce 2018 z
úvěru
úvěru

Poř.
číslo

Paragraf

1.

3111

Snížení energetické náročnosti MŠ Na
Pěšině

10 587

10 587

0

0

0

0

2.

2212

Rekonstrukce mostu u Promptusu

18 994

4 168

15 404

15 404

14 826

0

3.

3699

54 384

0

40 000

40 000

25 000

29 384

4.

3141

14 313

0

14 000

14 000

10 000

4 313

5.

2321

20 000

0

15 009

15 009

0

20 000

118 278

14 755

84 413

84 413

49 826

53 697

Název akce

Obnova historické části Podmokel - etapa C
(okolí Husova nám.)
Snížení energetické náročnosti budovy ŠJ
Sládkova
Kanalizace Horní Oldřichov - 1. a 2. etapa

Celkem

Skutečnost
2017

(v tis. Kč)

35 419

Výše nečerpaného úvěru

Přehled akcí navrhovaných k financování ze střednědobého úvěru
6.

3113

7.

3699

8.

2212

Zateplení ZŠ Na Pěšině č.p. 330, Děčín Bynov - I.etapa
Revitalizace panelového sídliště Děčín Březiny, III. etapa
Lesní cesta Chmelník

Celkem
Výše nečerpaného úvěru

48 290

0

19 123

0

19 123

29 167

10 398

0

10 398

0

10 398

0

4 986

0

4 986

0

4 986

0

63 674

0

34 507

0

34 507

29 167

181 952

14 755

118 920

84 413

84 333

82 864

912

Pozn.:
Poř. č. 5. - probíhá příprava výběrového řízení na zhotovitele stavby; předpoklad zahájení realizace této akce se bohužel prodlužuje, a to s ohledem na potřebnou a
nutnou součinnost se společností SVS a.s. Čerpání v roce 2018 je ohroženo, bude-li uhradíme z vlastních zdrojů.

Příloha č. 3

Varianta č. 3 - prodloužení čerpání do roku 2019 na původně zamýšlené akce

Přehled akcí financovaných ze střednědobého úvěru
Poř.
Paragraf
číslo

Název akce

Celkové
rozpočtové
náklady (v
tis. Kč)

(v tis. Kč)

Aktuální
Upravený
Upravený
potřeba
Skutečnost
rozpočet
Předpoklad
rozpočet
financování v
2017
2018 z
r. 2019
2018
roce 2018 z
úvěru
úvěru

1.

3111

Snížení energetické náročnosti MŠ Na
Pěšině

10 587

10 587

0

0

0

0

2.

2212

Rekonstrukce mostu u Promptusu

18 994

4 168

15 404

15 404

14 826

0

3.

3699

54 384

0

40 000

40 000

25 000

29 384

4.

3141

14 313

0

14 000

14 000

10 000

4 313

5.

2321

20 000

0

15 009

15 009

0

20 000

118 278

14 755

84 413

84 413

49 826

53 697

Obnova historické části Podmokel - etapa C
(okolí Husova nám.)
Snížení energetické náročnosti budovy ŠJ
Sládkova
Kanalizace Horní Oldřichov - 1. a 2. etapa

Celkem
Výše nečerpaného úvěru

35 419

Pozn.:
Poř. č. 5. - probíhá příprava výběrového řízení na zhotovitele stavby; předpoklad zahájení realizace této akce se bohužel prodlužuje, a to s ohledem na potřebnou
a nutnou součinnost se společností SVS a.s. Čerpání v roce 2018 je ohroženo, bude-li uhradíme z vlastních zdrojů.

Příloha č. 4

Varianta č. 4 - ukončení čerpání úvěru na stávající akce v roce 2018

Přehled akcí financovaných ze střednědobého úvěru
Celkové
rozpočtové
náklady (v
tis. Kč)

Upravený
rozpočet
2018

Aktuální
Upravený
potřeba
rozpočet
Předpoklad
financování v
2018 z
r. 2019
roce 2018 z
úvěru
úvěru

Poř.
číslo

Paragraf

1.

3111

Snížení energetické náročnosti MŠ Na
Pěšině

10 587

10 587

0

0

0

0

2.

2212

Rekonstrukce mostu u Promptusu

18 994

4 168

15 404

15 404

14 826

0

3.

3699

54 384

0

40 000

40 000

25 000

29 384

4.

3141

14 313

0

14 000

14 000

10 000

4 313

5.

2321

20 000

0

15 009

15 009

0

20 000

118 278

14 755

84 413

84 413

49 826

53 697

Název akce

Obnova historické části Podmokel - etapa C
(okolí Husova nám.)
Snížení energetické náročnosti budovy ŠJ
Sládkova
Kanalizace Horní Oldřichov - 1. a 2. etapa

Celkem
Výše nečerpaného úvěru

Skutečnost
2017

(v tis. Kč)

35 419

Pozn.:
Poř. č. 5. - probíhá příprava výběrového řízení na zhotovitele stavby; předpoklad zahájení realizace této akce se bohužel prodlužuje, a to s ohledem na potřebnou a
nutnou součinnost se společností SVS a.s. Čerpání v roce 2018 je ohroženo, bude-li uhradíme z vlastních zdrojů.

Příloha č. 5

Přehled předpokládaného čerpání a splácení u jednotlivých variant
v tis. Kč

2017

Varianta č. 2
Varianta č. 3
Varianta č. 4

2018

2019

2020

2021

čerpání splácení čerpání splácení čerpání splácení čerpání splácení čerpání splácení
14 755
0
84 333
24 000
0
25 029
0
25 029
0
25 030
14 755
0
49 826
24 000
35 419
24 000
0
26 000
0
26 000
14 755
0
49 826
24 000
0
13 527
0
13 527
0
13 527

Orientační
výše úroků
2 132
1 958
1 260

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU

Příloha č.: 6
č. RO215/2018

STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN
NA ROK 2018

35 Odbor ekonomický
N

Z

ÚZ

ORG

§

POL

ORJ

6409

6901
8123

35

KAP +/–
-

8124

-

1111

+

1113

+

37
37
31
36

+
+
+
+
+
-

0121
0826
0251
8232

2339
3612
3639
6171
2212

1211
3202
3112
3112
3113
6121

8203

3699

6121

36

-

8275

3141

6121

36

-

8051

2321

6121

36

-

Částka
(v tis. Kč)

Název závazného ukazatele

24 718 rezerva
59 646 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých
15 522
půjček
4 000 daň z příjmů fyzických osob placená plátci
daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1 000
srážkou
6 025 daň z přidané hodnoty
15 prodej majetkovách podílů Hydrolabe s.r.o.
3 900 prodej objektů
572 prodej ostatních nemovitých věcí
351 prodej vozidel
578 Rekonstrukce mostu u Promptusu
Obnova historické části Podmokel - etapa C
15 000
(okolí Husova nám.)
Zateplení budovy Školní jídelny Děčín I,
4 000
Sládkova 1300/13
15 009 Kanalizace Horní Oldřichov - 1. etapa

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 mimořádné splátky úvěru žádáme o schválení rozpočtové změny v požadované výši.
Přílohy:

Ano

Ne

35 Odbor ekonomický
Vyjádření:
Komentář:

Komentář:
13.09.2018

Dana Sadílková
správce rozpočtu

35 Odbor ekonomický
Vyjádření:
Komentář:

Souhlasím

Doporučeno

13.09.2018

Marcela Tomanová
příkazce operace

Konané dne: 20. 9. 2018

ZM

18

07

05

01

Název:
Zápis z 37. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 06.09.2018
Mimořádný materiál:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis z 37. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 06.09.2018.

Stanovisko RM:

Cena:

0,00

Návrh postupu:

KV ZM doporučuje vzít na vědomí

Důvodová zpráva:
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Děčín doporučuje vzít na vědomí zápis z 37. zasedání kontrolního
výboru zastupitelstva města ze dne 06.09.2018
Vyjádření:

Příloha:

Zapis_KV_ZM_37_180906
_anonym.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Petr Hodboď

Předkladatel:

Ing. Jaromír Zajíček MPA

OPO

7.9.2018 12:38 podepsáno
10.9.2018 10:46 podepsáno
typ zobrazení

anonymně

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM
Konané dne: 20. 9. 2018

ZM

18

07

05

02

Název:
Zápis č. 06/2018 ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne 20. 6. 2018
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 06/2018 ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne 20. 6.
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. 06/2018 ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne 20. 6. 2018
Vyjádření:

Příloha:

Zapis_FV_ZM_06_2018_a
nonym.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Hana Hlaváčková

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

OE

5.9.2018 10:39 podepsáno
7.9.2018 10:04 podepsáno

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM
Konané dne: 20. 9. 2018

ZM

18

07

05

03

Název:
Zápis z jednání Osadního výboru Dolní Žleb
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis č. 2/2018 z jednání Osadního výboru Dolní Žleb ze dne 10.07.2018.

Stanovisko RM:

Cena:

0,00

Návrh postupu:

doporučuje se vzít na vědomí

Důvodová zpráva:
Viz příloha - zápis č. 2/2018 z jednání Osadního výboru Dolní Žleb ze dne 10.07.2018.
Vyjádření:

Příloha:

OV_dolni_zleb_anonym.p
df

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Petr Hodboď

Předkladatel:

Mgr. Marie Blažková

OPO

7.9.2018 10:45 podepsáno
7.9.2018 10:53 podepsáno

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM
ZM

Konané dne: 20. 9. 2018

18

07

05

04-05

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

Návrh usnesení:
ZM

18

07

05

04

Zastupitelstvo města
zvolilo
paní Ludmilu Vokounovou, ****** do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební období
2018-2022.

Návrh usnesení:
ZM

18

07

05

05

Zastupitelstvo města
zvolilo
paní Květuši Saganovou, ****** do fukce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební období 2018-2022.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 21.08.2018 návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na
volební období 2018-2022 a doporučuje zastupitelstvu města zvolit navrhované kandidáty do funkce
přísedícího 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“).
Jmenované vykonávaly funkci přísedícího již v minulém období, kdy volební období u paní Vokounové končí
25.09.2018, u paní Saganové skončilo 27.03.2018 a projevily 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:
Václava Němečka - Ludmila Vokounová
MUDr. Ladislava Trněného - Květuše Saganová
a se souhlasem předsedkyně Okresního soudu v Děčíně.
Vyjádření:
Schvalovací cesta:
Zpracoval:

JUDr. Oldřich Tomášek

Předkladatel:

Ing. Jaromír Zajíček MPA

OSC

10.9.2018 16:13 podepsáno
11.9.2018 10:26 podepsáno

Konané dne: 20. 9. 2018

ZM

18

07

05

06

Název:
Návrh na pojmenování a přejmenování plochy v Děčíně I a náměstí v Děčíně I a IV
Mimořádný materiál:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
neschvaluje
pojmenování a přejmenování plochy v Děčíně I a náměstí v Děčíně I a IV.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 21.08.2018 návrh na pojmenování a přejmenování plochy v Děčíně I a náměstí v
Děčíně I a IV a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit pojmenování a přejmenování plochy v Děčíně I a
náměstí v Děčíně I a IV.
Cena:
Návrh postupu:

RM nedoporučuje pojmenování a přejmenování plochy a náměstí v Děčíně I a IV

Důvodová zpráva:
Podle § 28 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích ve znění pozdějších předpisů, obci přísluší
rozhodovat o názvech části obce, ulic a jiných veřejných prostranství.
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad (dále jen “OSC“) je na základě Organizačního řádu
statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín pověřen přípravou podkladů pro orgány města ve věcech
rozhodování o zřízení a názvech částí města, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství, a to ve
spolupráci s dotčenými odbory.
Občan města Vlastimil Šebesta „ke 100.Výročí vzniku ČSR“ navrhl níže uvedené změny v pojmenování
veřejných prostranství ve městě Děčín takto:
1/ Pojmenovat plochu /zatím bez názvu/ mezi ulicemi 28. října, Sládkova a Nerudova v DC I, na Náměstí Dr.
Eduarda Beneše /v DC nemá ani ulici/.
2/ Přejmenovat Náměstí Svobody mezi ul. Březinova, Pohraniční a 2. plské armády v DC I [pozn.: pisatel má
zřejmě na mysli ulici 2. polské armády] na Náměstí generála Ludvíka Svobody.
3/ Přejmenovat Revoluční náměstí mezi ul. Pivovarská, a Jeronýmova v DC IV na Náměstí generála
Rastislava Štefánika (dopis je přílohou tohoto materiálu).
OSC se návrhy na změny zabýval z několika hledisek a zjistil:
k bodu 1/
- předměná plocha se nalézá na p.p.č. 368 v k.ú. Děčín a jedná se o zelenou plochu, která je užívána jako
park a nesplňuje charakter náměstí
- pisatel uvádí nepřesně jméno Dr. Edvarda Beneše Eduard;
k bodu 2/
- jedná se o ustálené a zavedené pojmenování
- případná změna by se dotkla minimálně 19 obyvatel a několika firem, které mají v místě trvalý pobyt, sídlo
firmy, provozovnu. Změna by se týkala údajů v osobních dokladech, rejstřících, adresářích, informačních
systémech, mapách apod., což by zde sídlícím firmám a žijícím občanům přineslo řadu obchodních a jiných
potíží;
k bodu 3/
- jedná se o ustálené a zavedené pojmenování
- případná změna by se dotkla minimálně 120 obyvatel a několika firem, které mají v místě trvalý pobyt, sídlo
firmy, provozovnu. Změna by se týkala údajů v osobních dokladech, rejstřících, adresářích, informačních
systémech, mapách apod., což by zde sídlícím firmám a žijícím občanům přineslo řadu obchodních a jiných
potíží.
Vyjádření:
Příloha: zadost_sebesta.pdf

Komentář:

Příloha: Mapa_priloha_1.pdf

Komentář:

Příloha: Mapa_priloha_2.pdf

Komentář:

Příloha: Mapa_priloha_3.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

JUDr. Oldřich Tomášek

Předkladatel:

Ing. Jaromír Zajíček MPA

OSC

11.9.2018 13:02 podepsáno
12.9.2018 08:33 podepsáno
typ zobrazení

anonymně

Pani Marie Blažková
Primétorka města Děčína

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
Došlo: 25.06.2018 v 16:20:33
Č.j.:
MDC/64026/2018
Č.dop.:
Listů: l
Příloh: 1

Druh:

Vážená pani primátorko

551
Odbor

Zpnic.

písemnost

MDC45395410

Dovoluji si Vám navrhnout ke 100.Výročí vzniku CSR k posouzení můj návrh;
1/ Pojmenovat plochu/zatím bez nézvu/mezi ulůcemi 28.října,
Sládkova a Nerudova v DGI,na Náměstí Dr.Eduarda Beneše
/vDC nemá ani ulici/.
2/ Přejmenovat Náměstí Svobody mezi ul.Březinova,Pohraniční a 2.plské armády v DG I na Náměstí generála Ludvíka
Svobody.
3/ Přejmenovat Revoluční náměstí mezi ul,Pivovarská,a Jeronýmova v DG IV na Náměstí generála Rastislava Stefánika.

S pozdravem

Vlastimil 3ebesta
Jezdecká 324/22
Děčín III
občan Děčína narozen 1937

Příloha č. 1 – (park mezi ulicemi Děčín I - 28.října – Nerudova – Čsl. Armády) – pojmenovat na Náměstí Dr.Eduarda Beneše

Příloha č. 2 – (Nám. Svobody) – přejmenovat na Náměstí generála Ludvíka Svobody

Příloha č. 3 – (Děčín IV - Revoluční nám.) – přejmenovat na Náměstí generála Rastislava Štefánika

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM
Konané dne: 20. 9. 2018

ZM

18

07

05

07

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů ****** a ****** ****** o prominutí pohledávky a
rozhodlo
o prominutí části pohledávky za manžely ****** a ****** ******, trvale bytem ******, ****** za poplatek z prodlení,
vzniklý při placení nájemného za byt v ul. ******, ****** ve výši 194.435,00 Kč, a to o snížení na 10 %, tj. na
částku 19.444,00 Kč.

Stanovisko RM:
RM projednala dne 04.09.2018 žádost manželů ****** a ****** ****** o prominutí pohledávky a usnesením č.
RM 18 15 35 06 doporučila ZM rozhodnout o prominutí části pohledávky za manžely ****** a ****** ******,
trvale bytem ******, ****** za poplatek z prodlení, vzniklý při placení nájemného za byt v ul. ******, ****** ve výši
194.435,00 Kč, a to o snížení na 10 %, tj. na částku 19.444,00 Kč.

Cena:

194 435,00

Návrh postupu:

RM doporučila rozhodnout o částečném prominutí pohledávky

Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický (dále jen „OE“) předkládá do jednání orgánů města žádost o prominutí (snížení) poplatku z
prodlení, vzniklého při placení nájemného za byt v ul.******, ****** (viz příloha):
Žadatelé (dlužníci): manželé ****** a ****** ******, bytem ******, ******
Jistina celkem: 15.066,00 Kč
Náklady soudního řízení: 5.202,00 Kč
Poplatek z prodlení celkem: 194.435,00 Kč (2,5 promile z dlužné částky denně) dle platebního rozkazu
Okresního soudu v Děčíně z 12/2000.
Nedoplatek byl od r. 2005 vymáhán exekutorem. Ke dni podání žádosti dlužníci uhradili v plné výši jistinu a
náklady řízení (20.268,00 Kč) a na poplatku z prodlení částku 15.477,47 Kč.
Dlužníci požádali o částečné prominutí příslušenství pohledávky - poplatku z prodlení (odůvodnění žádosti viz příloha).
OE doporučuje postup jako v ostatních obdobných případech, a to prominout (snížit) poplatek z prodlení na 10
% vyčíslené výše, tj. z částky 194.435,00 Kč na částku 19.444,00 Kč, a to zejména s ohledem na tvrdost
zákona, tj. vysokou úrokovou sazbu stanovenou nařízením vlády, platným v době vzniku a trvání nedoplatku.

Vyjádření:

Příloha:

Priloha_zadost_anonym.p
df

Komentář: Příloha - žádost

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Hana Hlaváčková

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

OE

7.9.2018 08:02 podepsáno
7.9.2018 10:14 podepsáno

Příloha

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

Žádost o prominutí poplatku z prodlení
Jméno.'

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
Došlo: 25.07.2018 v 15:47:20
e.j.:
MDC/73608/2018
Č.dop.:
Listů:
Druh:

Příloh: 0
písemné

Příjmení;
MDC45609021

Adresa bydliště:

Dluh za byt: č. 1,
Klíč:

10-01-0119-001-03

Dluh za byt ve výši: 15.066,00

Datum úhrady: 26.10.2017

Výše soudního poplatku + NŘ: 5.202 Kč

Datum úhrady: 24.01.2018

Výše příslušenství - poplatku z prodlení: 194.435 Kč
Důvod - vyjádření nájemníka:
Dovoluji si požádat o částečné prominutí poplatku z prodlení. Důvodem naší žádosti je skutečnost,
že jsem po 13 letech přišla o práci v
. Já i můj manžel jsme
v současné době hlášeni na úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání a z tohoto důvodu nejsme
schopni zbývající část poplatku z prodlení zaplatit. Do této doby jsem zaplatila jistinu, náklady
řízení a na poplatku z prodlení částku 15.477,47 Kč.
Souhlasím, aby tato žádost byla součástí materiálů pro jednání orgánů města.
Děkuji za pochopení a kladné vyřízení mé žádosti

/
Podpis:.

V Děčíně

^

85
Odbor

Zpriic.

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM
Konané dne: 20. 9. 2018

ZM

18

07

05

08

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní ****** ****** o prominutí pohledávky a
rozhodlo
o prominutí části pohledávky za paní ****** ******, trvale bytem ******, ****** za příslušenství pohledávky (úrok
z prodlení a poplatek z prodlení), vzniklé při placení nájemného za byt v ul. ******, ****** ve výši 24.389,38 Kč,
a to o snížení na částku 8.703,00 Kč.

Stanovisko RM:
RM projednala dne 04.09.2018 žádost paní ****** o prominutí pohledávky a usnesením č. RM 18 15 35 07
doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí části pohledávky za paní ******, trvale bytem ******,
****** za příslušenství pohledávky (úrok z prodlení a poplatek z prodlení), vzniklé při placení nájemného za byt
v ul. ******, ****** ve výši 24.389,38 Kč, a to o snížení na částku 8.703,00 Kč.

Cena:

24 389,38

Návrh postupu:

RM doporučila rozhodnout o částečném prominutí pohledávky

Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický (dále jen „OE“) předkládá do jednání orgánů města žádost o prominutí (snížení)
příslušenství pohledávky, vzniklého při placení nájemného za byt v ul. ******, ****** (viz příloha č.1):
Žadatelka (dlužník): ****** ******, trvale bytem ******, ******
Dle nepravomocného platebního rozkazu ze dne 25. dubna 2018 (příloha č. 2) je dlužník povinen uhradit
následující pohledávku:
Jistina (nájemné a služby) celkem: 42.261,60 Kč
Náhrada nákladů řízení: 9.664,40 Kč
Úrok z prodlení: 4.264,40 Kč (sazba 8,05 % ročně)
Poplatek z prodlení: 20.124,98 Kč (sazba 0,1 % dlužné částky denně)
Úrok a poplatek z prodlení celkem činí: 24.389,38 Kč
Dlužník dne 29.05.2018 uhradil v plné výši dlužnou částku za jistinu a náhradu nákladů řízení a dne
06.08.2018 v zastoupení advokátem na základě plné moci požádal o prominutí příslušenství pohledávky, tj.
úroku a poplatku z prodlení. Žádost neobsahuje žádné důvody pro prominutí pohledávky.
V tomto případě, kdy byl vymáhán nedoplatek za období r. 2015 - 2017 se nelze odvolávat na tvrdost zákona,
tj. na vysokou úrokovou sazbu stanovenou nařízením vlády před r. 2014, kdy pro nájemné i služby sazba
činila 2,5 promile z dlužné částky denně (tj. cca 91 % ročně). Dle nařízení vlády s účinností od 01.01.2014 v
případě nedoplatku za nájemné se hradí úrok z prodlení, který se odvíjí od repo sazby stanovené ČNB
zvýšené o 8 procentních bodů. U nedoplatku za služby spojené s nájmem se hradil poplatek z prodlení, který
v období za r. 2014 a 2015 činil 1 promile z dlužné částky denně ( tj. cca 36,5 % ročně), od r. 2015 je výpočet
shodný jako pro nájemné.
OE proto doporučuje v tomto případě prominout pouze část poplatku z prodlení u služeb spojených s nájmem
bytu, a to snížit na částku odpovídající sazbě úroku z prodlení u nájemného tj. 8,05 %, která od r. 2015 platí i
pro služby spojené s nájmem bytu.
Příloha č. 3 obsahuje propočet úroku z prodlení a poplatku z prodlení, ze kterého vyplývá, že dle platebního
rozkazu činí:
úrok z prodlení (za nájemné) 4.264,40 Kč
poplatek z prodlení (za služby) 20.124,98 Kč
celkem 24.389,38 Kč
Dle návrhu OE na snížení pohledávky při použití snížené sazby u služeb na 8,05 % p.a. činí:
úrok z prodlení (za nájemné) 4.264,40 Kč
poplatek z prodlení (za služby) 4.438,52 Kč
celkem 8.702,92 Kč
Na základě výše uvedených skutečností OE navrhuje schválit snížení pohledávky za úrok a poplatek z
prodlení z částky 24.389,38 Kč na částku 8.703 Kč.
Vyjádření:

Příloha:

Priloha1-zadost-anonym.
pdf

Komentář: Příloha č. 1 - Žádost a plná moc

Příloha:

Priloha2-platebni-rozkazanonym.pdf

Komentář: Příloha č. 2 - Platební rozkaz

Příloha:

Priloha3-navrh-na-snizeni
-anonym.pdf

Komentář: Příloha č. 3 - Návrh na snížení

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Hana Hlaváčková

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

OE

7.9.2018 09:53 podepsáno
7.9.2018 10:15 podepsáno

Příloha č. 1
Mgr. Milan Špička - advokát__________________________________
Děčín IV, Thomayerova 25/3

Tel.: 412 530 010

E-mail: spicka@akspicka.cz

ID DS: u37f7bx

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
-ekonomický odbor
Mírové nám. 1175/5
405 38 Děčín IV - Podmokly
V Děčíně dne 6. 8. 2018

Věc : Žádost o prominutí příslušenství splacených pohledávek
V zastoupení své klientky p.
, nar.
, se obracím na
zastupitelstvo Magistrátu Děčín se žádostí o prominutí příslušenství z již zaplacených
pohledávek, zejména z pohledávky vzniklé z nájmu bytu.
Mgr. Milan Špička, advokát

Příloha : Plná moc

___________________________________________________________________________________________________
IČ: 12759376, zapsán v seznamu advokátů vedeném ČAK v Praze pod č. e. 4560

Příloha č. 2
Č. j.: 43 C 58/2018-17

PLATEBNÍ ROZKAZ
Obvodní soud pro Prahu 4 rozhodl samosoudkyní Mgr. Monikou Tupou ve věci
žalobce:

proti
žalované:

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, IČO 00261238
sídlem Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
zastoupený advokátem Mgr. Narcisem Tomáškem
sídlem U Starého Mostu 111, 405 02 Děčín

bytem

narozená
405 02 Děčín

pro zaplacení 42 261,60 Kč s příslušenstvím
takto:
I.

Soud ukládá žalované, aby do 15 dnů ode dne doručení platebního rozkazu zaplatila
žalobci:
a) částku 42 261,60 Kč
s úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 2 695 Kč za období od 1. 3. 2015 do
zaplacení, s úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 2 695Kč za období od
1. 5. 2015 do zaplacení, s úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 1 195,25 Kč za
období od 1. 7. 2015 do zaplacení, s úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 2 695
Kč za období od 1. 8. 2015 do zaplacení, s úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky
2 632 Kč za období od 1. 9. 2015 do zaplacení, s úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z
částky 2 632 Kč za období od 1. 10. 2015 do zaplacení, s úrokem z prodlení ve výši 8,05 %
ročně z částky 2 632 Kč za období od 1. 11. 2015 do zaplacení, s úrokem z prodlení ve výši
8,05 % ročně z částky 632 Kč za období od 1. 12. 2015 do zaplacení, s úrokem z prodlení
ve výši 8,05 % ročně z částky 5 022,61 Kč od 21. 12. 2017 do zaplacení
a
s poplatkem z prodlení ve výši 0,1 % denně z částky z dlužné částky 2 304 Kč za období od
1. 3. 2015 do zaplacení nejméně však 10 Kč za každý započatý měsíc prodlení, s poplatkem
z prodlení ve výši 0,1 % denně z částky z dlužné částky 999 za období od 1. 4. 2015 do
zaplacení nejméně však 10 Kč za každý započatý měsíc prodlení, s poplatkem z prodlení ve
výši 0,1 % denně z částky z dlužné částky 2 304 Kč za období od 1. 5. 2015 do zaplacení
nejméně však 10 Kč za každý započatý měsíc prodlení, s poplatkem z prodlení ve výši
0,1 % denně z částky z dlužné částky 2 304 Kč za období od 1. 7. 2015 do zaplacení
nejméně však 10 Kč za každý započatý měsíc prodlení, s poplatkem z prodlení ve výši
0,1 % denně z částky z dlužné částky 2 304 Kč za období od 1. 8. 2015 do zaplacení
nejméně však 10 Kč za každý započatý měsíc prodlení, s poplatkem z prodlení ve výši
0,1 % denně z částky z dlužné částky 2 304 Kč za období od 1. 9. 2015 do zaplacení
nejméně však 10 Kč za každý započatý měsíc prodlení, s poplatkem z prodlení ve výši
0,1 % denně z částky z dlužné částky 2 304 Kč za období od 1. 10. 2015 do zaplacení
nejméně však 10 Kč za každý započatý měsíc prodlení, s poplatkem z prodlení ve výši
0,1 % denně z částky z dlužné částky 2 304 Kč za období od 1. 11. 2015 do zaplacení
nejméně však 10 Kč za každý započatý měsíc prodlení, s poplatkem z prodlení ve výši

Shodu s prvopisem potvrzuje Lenka Jarošová.
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0,1 % denně z částky z dlužné částky 2 304 Kč za období od 1. 12. 2015 do zaplacení
nejméně však 10 Kč za každý započatý měsíc prodlení
b) náhradu nákladů řízení ve výši 9 664,40 Kč, a to k rukám právního zástupce žalobkyně.
Mgr. Narcise Tomáška
nebo
aby podala proti tomuto platebnímu rozkazu do 15 dnů ode dne jeho doručení u podepsaného
soudu odpor.
II.

Pro případ, že bude podán odpor, soud ukládá žalované, aby se ve lhůtě 30 dnů ode dne
uplynutí lhůty k podání odporu proti platebnímu rozkazu písemně vyjádřila ve věci samé
k žalobě, která jí byla doručena spolu s platebním rozkazem.
Ve vyjádření je žalovaná povinna uvést, zda nárok uplatněný v žalobě uznává, popřípadě
zda nárok uznává jen zčásti nebo co do základu. Uzná-li nárok, rozhodne soud na tomto
základě o věci samé (o její části nebo o jejím základu) rozsudkem pro uznání (§ 153a odst. 1
zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, (dále jen „o. s. ř.”)).
Jestliže žalovaná nárok uplatněný v žalobě zcela neuzná, je povinna ve vyjádření vylíčit
rozhodující skutečnosti o věci samé, na nichž staví svoji obranu proti žalobě, a označit
důkazy k prokázání svých tvrzení. K vyjádření musí připojit listiny, na něž se ve svém
vyjádření odvolává.
Vyjádření je třeba předložit soudu ve 2 vyhotoveních.
Nemůže-li žalovaná podat ve stanovené lhůtě písemné vyjádření ve věci samé, je povinna
před uplynutím stanovené lhůty sdělit soudu, jaký vážný důvod jí v tom brání. Na výzvu
soudu je povinna tvrzený vážný důvod prokázat.
O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle § 142 odst. 1 o. s. ř. tak, že přiznal žalobci,
jenž byl v řízení zcela úspěšný, nárok na náhradu nákladů řízení v částce 9 664,40 Kč. Tyto
náklady sestávají ze zaplaceného soudního poplatku v částce 2 114 Kč a nákladů zastoupení
advokátem, kterému náleží odměna stanovená dle § 6 odst. 1 a § 7 vyhlášky č. 177/1996
Sb., advokátního tarifu, (dále jen „a. t.”) z tarifní hodnoty ve výši 42 261,60 Kč sestávající
z částky 2 820 Kč za převzetí a přípravu zastoupení dle § 11 odst. 1 písm. a) a. t. a z částky
2 820 Kč za písemné podání nebo návrh ve věci samé dle § 11 odst. 1 písm. d) a. t. včetně
dvou paušálních náhrad výdajů po 300 Kč dle § 13 odst. 3 a. t. a daň z přidané hodnoty ve
výši 21 % z částky 6 240 Kč ve výši 1 310,40 Kč.
Poučení:

Včas podaným odporem se platební rozkaz v plném rozsahu ruší. Opožděně podaný odpor nebo
odpor podaný tím, kdo k němu není oprávněn, soud usnesením odmítne.
Vydaný platební rozkaz, proti němuž nebyl podán odpor nebo proti němuž podaný odpor byl
soudem odmítnut, má účinky pravomocného rozsudku.
Proti výroku, kterým bylo žalované uloženo, aby se ve věci samé písemně vyjádřila, není odvolání
přípustné.
Podá-li žalovaná proti platebnímu rozkazu včas odpor a jestliže se bez vážného důvodu ve věci
samé včas písemně nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod jí v tom
brání, bude mít soud za to, že nárok, který je proti žalované žalobou uplatňován, uznává. Soud
proto ve věci samé rozhodne rozsudkem pro uznání (§ 153a odst. 3 o. s. ř.).
Podá-li žalovaná proti platebnímu rozkazu včas odpor a nebudou-li splněny podmínky pro vydání
rozsudku pro uznání, soud k projednání a rozhodnutí věci nařídí jednání.
Shodu s prvopisem potvrzuje Lenka Jarošová.
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Proti výroku o náhradě nákladů řízení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení
k Městskému soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.
Nesplní-li žalovaná dobrovolně tímto platebním rozkazem uložené povinnosti, může se
oprávněný domáhat nařízení výkonu rozhodnutí.
Praha 25. dubna 2018
Mgr. Monika Tupá, v.r.
samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Lenka Jarošová.

Příloha č. 3
VÝPOČET ÚROKU A POPLATKU Z PRODLENÍ 1. za nedoplatek nájemného
Dlužná
Od
Do
částka
2 695,00
1.3.15
29.5.18
2 695,00
1.5.15
29.5.18
1 195,25
1.7.15
29.5.18
2 695,00
1.8.15
29.5.18
2 632,00
1.9.15
29.5.18
2 632,00
1.10.15
29.5.18
2 632,00
1.11.15
29.5.18
632,00
1.12.15
29.5.18
5 022,61 21.12.17
29.5.18

Počet
dnů
1186
1125
1064
1033
1002
972
941
911
160

Sazba %
p.a.
8,05
8,05
8,05
8,05
8,05
8,05
8,05
8,05
8,05

4 264,40

Úrok z prodlení celkem
2. za nedoplatek za služby
Dlužná
Od
Do
částka
2 304,00
1.3.15
29.5.18
999,00
1.4.15
29.5.18
2 304,00
1.5.15
29.5.18
2 304,00
1.7.15
29.5.18
2 304,00
1.8.15
29.5.18
2 304,00
1.9.15
29.5.18
2 304,00
1.10.15
29.5.18
2 304,00
1.11.15
29.5.18
2 304,00
1.12.15
29.5.18

Úrok
z prodlení
704,93
668,67
280,48
613,99
581,64
564,23
546,23
126,98
177,24

Počet
dnů
1186
1155
1125
1064
1033
1002
972
941
911

Sazba 0,1 %
denně
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

Poplatek
z prodl.
2 732,54
1 153,85
2 592,00
2 451,46
2 380,03
2 308,61
2 239,49
2 168,06
2 098,94

Sazba %
p.a.
8,05
8,05
8,05
8,05
8,05
8,05
8,05
8,05
8,05

Úrok z
prodlení
602,66
254,48
571,66
540,66
524,91
509,16
493,91
478,16
462,92

Poplatek z prodlení celkem

20 124,98

4 438,52

Celkem

24 389,38
*)

8 702,92
**)

*) Výpočet příslušenství dle platebního rozkazu
**) Výpočet příslušenství dle návrhu na prominutí (snížení) pohledávky za příslušenství

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM
Konané dne: 20. 9. 2018

ZM

18

07

05

09

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní ****** ****** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod k rodinnému domu č.p. ****** na st.p.č. ****** v k.ú. Podmokly a
rozhodlo
1. o poskytnutí účelové dotace paní ****** ******, bytem ****** ******, Děčín VI na výstavbu čistírny odpadních
vod na st.p.č. ****** v k.ú. Podmokly k rodinnému domu č.p. ****** na st.p.č. ****** v k.ú. Podmokly 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 04.09.2018 žádost paní ****** ****** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu
čistírny odpadních vod k rodinnému domu č.p. ****** na st.p.č. ****** v k.ú. Podmokly a usnesením č. RM 18
15 35 09 doporučila ZM rozhodnout dle předloženého návrhu na usnesení.

Cena:

80 000,00

Návrh postupu:

RM doporučila rozhodnout o poskytnutí účelové dotace a uzavření veřejnoprávní
smlouvy

Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický předkládá orgánům města žádost paní ****** ******, bytem ****** ******, Děčín VI o
poskytnutí účelové dotace na výstavbu čístírny odpadních vod na st.p.č. ****** k rodinnému domu č.p. ******
na st. p.č. ****** v k.ú. Podmokly (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 (dále jen „Zásady“), novelizované byly usnesením ZM č. ZM 18 04 03 11 dne 26.04.2018 s
účinností dnem 27.04.2018.
Žadatel k žádosti předložil veškeré podklady stanovené Zásadami (viz příloha č. 2). Žadatel disponoval
pravomocným stavebním povolením ze dne 02.05.2018, které nabylo právní moci dne 25.05.2018, tudíž
splňuje podmínku čl. III odst. 5 Zásad.
V souladu se schválenými Zásadami bude účelová dotace žadateli vyplacena v termínu do 90 dnů po
předložení sdělení vodoprávního úřadu o tom, že stavba byla provedena dle vydaného stavebního povolení a
projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, a to do výše 80% skutečně vynaložených nákladů na
budovanou ČOV, maximálně však do výše 80.000 Kč.
K předložené žádosti se vyjádřil OŽP, který uvádí, že vodoprávní úřad posoudil předložené podklady z
hlediska stavebně technické dokumentace, umístění stavby vodního díla „Tříkomorový septik SK 5 a pískový
filtr PF E5“ na st.p.č. ****** v k.ú. Podmokly 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_anony
m.pdf

Komentář: příloha č. 1 - žádost

Příloha:

priloha_2_vypis_snimek_
povoleni_anonym.pdf

Komentář:

Příloha:

priloha_3_stanoviskoOZP
_anonym.pdf

Komentář: příloha č. 3 - stanovisko OŽP

Příloha:

priloha_4_smlouva_anon
ym.pdf

Komentář: příloha č. 4 - smlouva

příloha č. 2 - výpis z KN, snímek z KN,
povolení OŽP

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Hana Hlaváčková

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

OE

7.9.2018 13:52 podepsáno
11.9.2018 08:57 podepsáno

Příloha č. 1

Příloha č. 2

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
č.ú.: 921402389/0800
(dále jen „poskytovatel dotace“)
a
paní
nar.
č.ú.:
(dále jen „příjemce dotace“)

, trvale bytem

, Děčín VI

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“) a novelizovaných usnesením Zastupitelstva města Děčín
č. ZM 18 04 03 11 dne 26.04.2018 s účinností dnem 27.04.2018.
2. Dle předložených podkladů, jež příjemce dotace prohlašuje za úplné a pravdivé, je
příjemce dotace investorem čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV“) k rodinnému domu
č.p.
na st.p.č.
v k.ú. Podmokly:
v k.ú.
ČOV v sestavě tříkomorový septik SK 5 a pískový filtr PF E5 na st.p.č.
Podmokly.
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 vyplacení 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 na jméno). 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 sdělení vodoprávního úřadu o
tom, že stavba byla provedena dle vydaného stavebního povolení a projektové
dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Tyto podklady 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. 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.
5. Účelová dotace bude poskytovatelem dotace převedena v termínu dle odst. 4 na účet
příjemce dotace uvedený v Žádosti o vyplacení 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 xx xx xx xx dne xx.xx.2018.

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní ****** ****** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod k rodinnému domu č.p. ****** na st.p.č. ****** v k.ú. Křešice u Děčína a
rozhodlo
1. o poskytnutí účelové dotace paní ****** ******, bytem ******, Děčín XXXI na výstavbu čistírny odpadních vod
na p.p.č. ****** v k.ú. Křešice u Děčína k rodinnému domu č.p. ****** na st.p.č. ****** v k.ú. Křešice u Děčína
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 04.09.2018 žádost paní ****** ****** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu
čistírny odpadních vod k rodinnému domu č.p. ****** na st.p.č. ****** v k.ú. Křešice u Děčína a usnesením č.
RM 18 15 35 08 doporučila ZM rozhodnout dle předloženého návrhu na usnesení.

Cena:

80 000,00

Návrh postupu:

RM doporučila rozhodnout o poskytnutí účelové dotace a uzavření veřejnoprávní
smlouvy

Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický předkládá orgánům města žádost paní ****** ******, bytem ******, Děčín XXXI o poskytnutí
účelové dotace na výstavbu čístírny odpadních vod na p.p.č. ****** k rodinnému domu č.p. ****** na st. p.č.
****** v k.ú. Křešice u Děčína (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 (dále jen „Zásady“), novelizované byly usnesením ZM č. ZM 18 04 03 11 dne 26.04.2018 s
účinností dnem 27.04.2018.
Žadatel k žádosti předložil veškeré podklady stanovené Zásadami (viz příloha č. 2), včetně plné moci od
spoluvlastníků. Žadatel disponoval pravomocným stavebním povolením ze dne 06.06.2018, které nabylo
právní moci dne 27.06.2018, tudíž splňuje podmínku čl. III odst. 5 Zásad.
V souladu se schválenými Zásadami bude účelová dotace žadateli vyplacena v termínu do 90 dnů po
předložení sdělení vodoprávního úřadu o tom, že stavba byla provedena dle vydaného stavebního povolení a
projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, a to do výše 80% skutečně vynaložených nákladů na
budovanou ČOV, maximálně však do výše 80.000 Kč.
K předložené žádosti se vyjádřil OŽP, který uvádí, že vodoprávní úřad posoudil předložené podklady z
hlediska stavebně technické dokumentace, umístění stavby vodního díla „Čistírna odpadních vod BioCleaner
BC4PP“ na p.p.č. ****** v k.ú. Křešice u Děčína a technických parametrů budovaného zařízení zneškodňování
odpadních vod a konstatuje, že z vodohospodářského hlediska předložené podklady splňují požadavky na
přidělení účelové dotace na výstavbu ČOV 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.
Vyjádření:

Příloha:

priloha_1_zadost_anony
m.pdf

priloha_2_vypis_plnamoc
Příloha: _snimek_povoleni_anony
m.pdf

Komentář: příloha č. 1 - žádost

příloha č. 2 - výpis z KN, plná moc
Komentář: spoluvlastníků, snímek z KN, povolení
OŽP

Příloha:

priloha_3_stanoviskoOZP
_anonym.pdf

Komentář: příloha č. 3 - stanovisko OŽP

Příloha:

priloha_4_smlouva_anon
ym.pdf

Komentář: příloha č. 4 - smlouva

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Hana Hlaváčková

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

OE

7.9.2018 14:18 podepsáno
11.9.2018 08:56 podepsáno

Příloha č. 1

Příloha č. 2

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
č.ú.: 921402389/0800
(dále jen „poskytovatel dotace“)
a
paní
nar.
č.ú.:
(dále jen „příjemce dotace“)

, trvale bytem

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“) a novelizovaných usnesením Zastupitelstva města Děčín
č. ZM 18 04 03 11 dne 26.04.2018 s účinností dnem 27.04.2018.
2. Dle předložených podkladů, jež příjemce dotace prohlašuje za úplné a pravdivé, je
příjemce dotace investorem čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV“) k rodinnému domu
č.p.
na st.p.č.
v k.ú. Křešice u Děčína:
ČOV BioCleaner BC4PP na p.p.č.
v k.ú. Křešice u Děčína.
II. Poskytnutí dotace
1. V souladu se Zásadami poskytne poskytovatel dotace účelovou dotaci na výstavbu ČOV
uvedené v čl. I odst. 2 této smlouvy, a to do výše 80 % skutečně vynaložených nákladů
(dále jen „SVN“) na budovanou ČOV ve smyslu čl. II písm. d) Zásad, maximálně však do
výše 80.000 Kč. SVN musí být uvedeny v Žádosti o vyplacení 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 na jméno). 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 sdělení vodoprávního úřadu o
tom, že stavba byla provedena dle vydaného stavebního povolení a projektové
dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Tyto podklady 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. 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.
5. Účelová dotace bude poskytovatelem dotace převedena v termínu dle odst. 4 na účet
příjemce dotace uvedený v Žádosti o vyplacení 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 xx xx xx xx dne xx.xx.2018.

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
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Název:
Prodloužení platnosti 3. komunitního plánu sociálních služeb města Děčín
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodloužení platnosti 3. komunitního plánu sociálních služeb města
Děčín do 30. dubna 2020 a
schvaluje
prodloužení platnosti 3. komunitního plánu sociálních služeb města Děčín do 30. dubna 2020.

Stanovisko RM:
Rada města projednala návrh na prodloužení platnosti 3. komunitního plánu sociálních služeb města Děčín do
30. dubna 2020 a doporučuje zastupitelstvu města schválit prodloužení 3. komunitního plánu sociálních
služeb města Děčín do 30. dubna 2020.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

RM doporučuje prodloužení platnosti 3. komunitního plánu sociálních služeb města
Děčín do 30. dubna 2020.

Důvodová zpráva:
Usnesením zastupitelstva statutárního města Děčín č. ZM 15 05 05 16 ze dne 28. 5. 2015 byl schválen 3.
komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2015 - 2018, jeho platnost končí 31. 12. 2018. Komunitní plán
se zaměřuje na plánování a rozvoj sociálních a souvisejících služeb na vymezeném území. Hlavním cílem
komunitního plánování je zajistit takový systém sociálních služeb na místní úrovni, který plně odpovídá
místním potřebám, pružně reaguje na lokální odlišnosti a zajišťuje, že finanční prostředky z veřejných zdrojů
jsou vynakládány efektivně a hospodárně.
Usnesením zastupitelstva statutárního města Děčín č. ZM 18 05 05 09 ze dne 31. 5. 2018 bylo schváleno
podání žádosti o finanční podporu z Operačního programu Zaměstnanost z výzvy č. 80 na Tvorbu
strategických dokumentů a zavedení normy ISO 27001 pro město Děčín. Zapojení odboru sociálních věcí a
zdravotnictví do Výzvy č. 80 OPZ představuje finanční podporu pro vytvoření podkladových materiálů pro
vznik již 4. komunitního plánu sociálních služeb města Děčína, který bude reflektovat současnou situaci ve
městě. Hlavním prostředkem pro zvýšení efektivity nového plánu je především evaluace stávajícího 3.
komunitního plánu města Děčín na roky 2015-2018, zjištění jeho dopadu na sociální situaci a využití
získaných analýz a podkladů pro vytvoření další koncepce plánování města.
Krajský úřad Ústeckého kraje doporučuje obcím plánovat rozvoj služeb na celé území obcí s rozšířenou
působností tak, aby na něm nevznikaly duplicitní služby, které později nemusejí být využívány. Při financování
sociálních služeb krajský úřad vždy přihlíží k tomu, zda daná služba je v komunitním plánu města uvedena
jako potřebná a udržitelná. Dle vyjádření zástupců Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje
jsou komunitní plány při plánování sociálních služeb stěžejními dokumenty, jelikož rozvoj služby neuvedené v
komunitním plánu nebude možno ze strany kraje jako poskytovatele podpory ze státního rozpočtu financovat.
Z tohoto důvodu je nutné schválit prodloužení platnosti stávajícího komunitního plánu sociálních služeb města
Děčína do doby, než bude vytvořen a schválen nově zpracovaný 4. komunitní plán sociálních služeb města
Děčína, který bude vytvářen v rámci výše uvedeného projektu OP Zaměstnanost. V rámci harmonogramu
žádosti předpokládáme vytvoření a schválení nového komunitního plánu do měsíce dubna 2020. Při
posuzování podpory děčínských sociálních služeb se krajský úřad o potřebnost udržení našich služeb vždy
opírá.
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Úvodní část

Základní informace o první revidované verzi

Proč revize?
Strategický plán sociálního začleňování Děčín 2018-2020 Děčín 2018 – 2020 (SPSZ) je široce pojatou
strategií pro uskutečňování účinných sociálně prointegračních opatření na území města. Tvorba
plánu, jakožto i jeho naplňování, představuje základní rámec tříleté spolupráce města Děčín
s Agenturou pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR, která započala podpisem memoranda mezi
oběma stranami dne 29.9.2015. Revizi strategického plánu je tedy do určité míry možné chápat jako
završení této etapy. Zpracování revize rovněž ukládá metodika KPSVL1, dle níž se spolupráce mezi
oběma stranami řídí.
Zejména ale revize plánu přináší zhodnocení stavu realizovaných opatření po ročním úsilí Magistrátu,
Agentury a především celé řady významných místních aktérů – neziskových organizací, kontaktního
pracoviště ÚP ČR Děčín, příspěvkových organizací města a mnohých dalších. Také s ohledem na nové
okolnosti a vývoj situace dokument upravuje či konkretizuje některé cíle a specifikuje roli
jednotlivých aktérů při jejich dosahování. Zcela nové cíle tato revize neobsahuje.

Jak je dokument organizován?
K největším úpravám došlo v návrhové části plánu. Zde je popsáno plnění všech 85 specifických cílů.
Úroveň obecných cílů není v této revizi vyhodnocována. Dále byly aktualizovány některé informace
popisující míru sociálního vyloučení v Děčíně.
Hlavním východiskem při zpracování textu bylo, aby nový obsah zasahoval do původního SPSZ co
nejméně a zároveň aby šlo zřetelně odlišit, jaké pasáže jsou původní, a kdy už jde o aktualizaci. Toho
je docíleno využíváním různých barev. Odvrácená stránka tohoto řešení se projevuje tím, že výsledek
může místy působit poněkud rušivě.

1

Dostupná na http://www.socialni-zaclenovani.cz/KPSVL. O KPSVL více dále v textu.
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1. “text černou barvou“ – představuje nezměněné části SPSZ v té podobě, jak byl schválen
zastupitelstvem 20.10.2016
2. “text modrou barvou“ – modře je vyznačen veškerý nově dodaný obsah, tj. změny, informace
o aktuálním stavu apod. Pokud bylo třeba nahradit původní text, je tento přeškrtnut.
3. Stav plnění jednotlivých specifických cílů je pro názornost indikován různě zabarveným
polem daného cíle, a to následujícím způsobem:
Cíl je splněn
Cíl je v plnění/splněn částečně
Na plnění cíle se zatím nezačalo pracovat
Cíl nebyl splněn

Obecné cíle, které tato revize nevyhodnocuje, jsou v neutrálních šedých polích. To je rovněž
změna oproti původnímu dokumentu, kde byly cíle barevně odlišeny podle tematické oblasti,
do níž spadaly, což by však bylo vzhledem k pestrosti použitých odstínů neúnosné.

Barevná indikace plnění jednotlivých cílů je spíše orientační – umožňuje stav plnění kvantifikovat,
někdy však za cenu zkreslení. Ne vždy je snadné určit, do které kategorie daný cíl spadá2. V některých
případech o různém zařazení podobně plněných cílů rozhodla drobná odlišnost formulace (např. „od
roku 2018“ / „do roku 2020“). Jistou roli hraje i to, že cíle si nejsou zcela rovny co do náročnosti –
zatímco některé lze splnit několika málo kroky, jiné vyžadují dlouhodobé úsilí. Každý cíl je proto
opatřen komentářem, který umožňuje seznámit se s jeho plněním detailněji.

2

Výsledné rozdělení bylo diskutováno s příslušnými aktéry individuálně, či v pracovních skupinách.
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Vyhodnocení (shrnutí)
Celkově vypadá plnění cílů SPSZ ke konci června 2018 následovně:
36,5%
33%
20%
10,5%

Lze tedy říci, že k pozitivnímu vývoji došlo u téměř 70% specifických cílů. Naopak 30% plánu se
naplňovat nedaří. První rok implementace SPSZ spočíval zejména v zahajování projektů
financovaných v rámci KPSVL a vytváření funkčních vazeb mezi nimi.

Plnění specifických cílů podle jednotlivých oblastí

Oblast

Celkem cílů

Páteřní

17

9

6

2

0

15

2

Bydlení

25

5

9

7

4

14

11

Soc. pat. jevy

6

4

0

2

0

4

2

Vzdělávání, rodina,
volný čas3
21

5

3

5

5

8

10

Zaměstnanost

5

8

2

1

13

3

16

Spíše ano Spíše ne

Detailnější rozbor ukazuje, že postup v některých oblastech je výraznější, než v jiných. Nejlépe se
dařilo v oblasti zaměstnanosti a v tzv. páteřní oblasti, kde je převaha splněných a rozpracovaných cílů
oproti nesplněným a nenaplňovaným nejmarkantnější. Tento poměr je naopak nejméně příznivý
v oblastech bydlení, která zahrnuje i tématiku sousedského soužití, a vzdělávání.
Páteřní oblast sdružuje aktivity, které jsou předpokladem pro posun v jakékoliv jiné oblasti – práce
v terénu, aktivizace cílové skupiny a dluhová problematika. Těmto tématům byla logicky věnována

3

Jeden cíl nebyl vyhodnocen
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největší pozornost. Oproti jiným oblastem byly také cíle nejvíce svázány s přípravou konkrétního
projektu ESIF, čímž byla za plnění cílů dána jasná odpovědnost konkrétním subjektům.
Pokrok v oblastech bydlení a vzdělávání byl naopak částečně brzděn nutností vybudovat
„infrastrukturu“ terénních služeb – více než pětina všech specifických cílů plánu je navázána na
působení terénních programů, přičemž naprostá většina se jich nachází právě ve zmíněných
oblastech. V oblasti vzdělávání způsobilo určité komplikace převzetí tématu a většiny koordinačních
aktivit jiným pracovníkem Agentury (konzultant inkluzivního vzdělávání) během roku 2016. Na této
pozici pak došlo ještě jednou k personální výměně.
Relativní úspěch v oblasti zaměstnanosti lze přičítat střízlivé formulaci cílů a relativně malé pracovní
skupině, která byla svolávána i v průběhu realizační fáze4, zatímco se členy ostatních pracovních
skupin se po schválení SPSZ lokální konzultant Agentury setkával spíše individuálně, či na skupinách
komunitního plánování (právě s ohledem na jejich zapojení do tohoto procesu).

Následující kapitolou pokrčuje text SPSZ Děčín 2018-2020

4

pracovní skupiny, které se podílely na tvorbě zbývajících oblastí, byly vybudovány na půdorysu koordinačních
skupin komunitního plánování
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Předmluva jménem města

Vážení spoluobčané,
následující dokument je výsledkem snahy o řešení složitého problému – sociálního vyloučení. Vedení
města si je velmi dobře vědomo naléhavosti situace v některých městských částech v podobě
devastace veřejného prostranství a zhoršujících se sousedských vztahů, i stále postupujícího propadu
části populace do drahého života v bídě. Ačkoliv jsme všichni velmi citelně konfrontováni s jeho
projevy, příčiny tohoto stavu jsou daleko obtížněji uchopitelné a lze na ně obtížně reagovat, neboť
jsou vzájemně propojené a nelze je řešit samostatně. Zejména z těchto důvodů navázalo město
spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování, která má s problematikou bohaté zkušenosti. Na
vzniku Strategického plánu sociálního začleňování se po dobu mnoha měsíců podílela celá řada
zkušených odborníků z různých odvětví s dobrou znalostí místní situace. Strategický plán sociálního
začleňování nepředstavuje sumu opatření poskládaných vedle sebe, ale jde o komplex opatření, která
jsou úzce provázána, stejně jako jsou provázané problémy, které chtějí navrhovaná opatření řešit.
Věřím, že právě komplexní úsilí ve všech oblastech, jako je vzdělávání, zaměstnanost, bezpečnost,
bydlení, zadluženost a dalších, může přinést pozitivní změnu.
Děkuji všem, kteří se na přípravě SPSZ podíleli, a přeji nám všem hodně úspěchů při jeho naplňování.

Marie Blažková
primátorka města
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Představení Strategického plánu sociálního začleňování

Strategický plán sociálního začleňování Děčína pro období 2018 – 2020 je široce pojatou strategií
zahrnující oblasti vzdělávání, bydlení, zaměstnanost, bezpečnost, dluhovou problematiku, sociální
služby i obecné podpory sociální soudržnosti a rozvoje města s cílem vytvořit účinné sociálně
prointegrační strategie a opatření. Je výsledkem téměř ročního úsilí členů pracovních skupin
lokálního partnerství Děčín. Tento dokument byl zpracován, aby plnil v zásadě dvě funkce: Za prvé
představuje postupy, které koordinují aktivity celé řady aktérů činných ve výše uvedených oblastech
tak, aby vytvořily provázaný, vzájemně se doplňující a posilující celek. Během následujících tří let tak
bude nastolovat agendu zainteresovaných odborů Magistrátu, jeho příspěvkových organizací,
vzdělávacích a volnočasových institucí, organizací působících v neziskovém sektoru a mnoha dalších.
Plán však slouží i jako podklad pro čerpání ze tří operačních programů Evropských strukturálních
fondů, z nichž má být značná část uvedených opatření financována. Tento mechanismus bude
popsán podrobněji dále v textu. Strategický plán je však sestaven tak, aby při realizaci jeho opatření
byly čerpány pouze nezbytně nutné finanční prostředky z evropských a národních dotačních
programů, u některých opatření s požadovaným podílem obcí.
Co do struktury je plán rozdělen do několika částí. První část je věnována představení hlavních aktérů
a mechanismů tvorby, implementace a evaluace dané strategie. Následuje stručná situační analýza
sociálního vyloučení v Děčíně a definice cílových skupin. Třetí část je rozčleněna do tematických
kapitol podle jednotlivých oblastí intervence, z nichž každá obsahuje analytickou a návrhovou část.
Ze své podstaty má Strategický plán sociálního začleňování styčné plochy s dalšími strategickými
dokumenty, zejména se 3. Komunitním plánem sociálních služeb města Děčín 2015 – 2018, Místním
akčním plánem pro rozvoj vzdělávání ORP Děčín, Integrovanou strategií Ústecko-Chomutovské
aglomerace a Akčním plánem prevence kriminality Děčín. SPSZ na tyto dokumenty navazuje a dále je
rozvíjí.
Strategický plán je materiálem, který reaguje na aktuální změny a potřeby jednotlivých aktérů a bude
průběžně revidován a aktualizován.
Na tomto místě patří velké díky všem, kteří se aktivně na tvorbě plánu a celé strategie podíleli,
mnohdy ve svém volném čase a nad rámec svých povinností. Řada z vás musela prokázat jak velké
zapálení, tak i trpělivost. Ocenit bychom chtěli nejen politickou reprezentaci, zástupce institucí, ale
také občany Děčína, kteří se pracovních schůzek účastnili, včetně obyvatel sociálně vyloučených
lokalit, které již řada spoluobčanů dávno odepsala.
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Strategický plán sociálního začleňování v rámci „Koordinovaného přístupu
k sociálně vyloučeným lokalitám“

Strategický plán sociálního začleňování je třeba chápat jakou součást tzv. Koordinovaného přístupu
k sociálně vyloučeným lokalitám, který představuje rámec spolupráce Statutárního města Děčín
s Odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR (tzv. Agentury pro sociální začleňování).

Identifikace nositele strategie v souvislosti se Strategickým plánem sociálního
začleňování
Děčín je okresní město v Ústeckém kraji na soutoku řek Labe a Ploučnice, je okresním městem
s rozšířenou působností. Rozprostírá se v široké kotlině na obou březích Labe a je nejníže položeným
městem České republiky (135 m. n. m.). Současná městská aglomerace vznikla postupnou integrací
sedmačtyřiceti obcí a osad. Na jejím počátku stálo sloučení (1942) starého historického města Děčína
na pravém břehu Labe s mladým průmyslovým městem Podmokly, které po roce 1850 vyrostlo na
levém břehu. Město se dále dělí na 9 městských sektorů. Pro město tohoto typu je v České republice
nezvyklé takové množství místních částí. Pro obec je také charakteristická velká rozloha (Děčín je
rozlohou 6. největší město v ČR, zatímco počtem obyvatel až 20.). Svou rozlohou 909 km2 pojímá
necelých 50 tis. obyvatel.
Město zažilo ve 20. století hned dvojí úpadek. Prvním byl poválečný odsun většiny původního
obyvatelstva do Německa. Oblast byla doosidlována různorodým obyvatelstvem, často ze sociálně
nižších vrstev, včetně Romů. „Tato okolnost podle znalců města má dodnes vliv na nižší sociální
soudržnost, slabší identifikaci obyvatel s místem, všeobecný nezájem o veřejné věci.“ Druhý úpadek
přinesly změny v ekonomice a hospodářské organizaci po roce 1989. Tyto změny vedly k uzavření
velkých podniků, privatizaci, reorganizacím a ztrátě práce pro dělníky. Strukturální nezaměstnanost je
v Děčíně jedna z největších v České republice. Právě tato „neidentifikace“ obyvatel s místem, ztráta
tradic a vysoká nezaměstnanost napomáhají vzniku sociálně vyloučených lokalit, kde není neobvyklé
tzv. realitní kšeftování s chudobou, které spočívá ve vystěhování romských, sociálně
nepřizpůsobivých či ekonomicky znevýhodněných obyvatel z lukrativních čtvrtí (či dokonce z jiných
měst) a jejich následné přemístění do některé sociálně vyloučené lokality v Děčíně. Děčín patří svým
charakterem mezi průmyslové okresy České republiky. Největší podíl má průmysl strojírenský, textilní
a výroba spotřebního zboží. Nejvíce průmyslu je soustředěno v okresním městě, které vytváří více jak
50 procent z celkové produkce okresu.

Nositelem strategie je Statutární město Děčín – SPSZ byl schválen Radou města Děčína dne
4.10.2016 a Zastupitelstvem města Děčína dne 20.10.2016.
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Město Děčín se významnou měrou podílí na koordinaci aktivit směřujících k naplňování SPSZ a k jejich
vyhodnocování zejména prostřednictvím manažera SPSZ. Dále je zodpovědné za některé dílčí cíle,
které jsou podrobně rozpracovány v příslušných kapitolách.

Spolupráce mezi statutárním městem Děčín a Agenturou pro sociální začleňování
Agentura pro sociální začleňování působí na celostátní úrovni od roku 2008 jako jeden z odborů
Úřadu vlády ČR. Na národní úrovni se Agentura zaměřuje na expertní, koncepční a legislativní práci
v oblasti sociální integrace, na úrovni obcí podporuje místní subjekty při spolupráci předcházení a
zmírňování následků sociálního vyloučení. Posláním Agentury je, ve spolupráci s lokálními partnery
vytvářet komplexní programy intervence. V rámci daného pak připravit vhodné prostředí pro
efektivní čerpání finančních prostředků z EU v této oblasti. V současnosti pomáhá Agentura ve více
než 40 městech a obcích České republiky.
Role Agentury pro sociální začleňování v Děčíně spočívá zejména v koordinaci aktivit a zapojování
klíčových aktérů prostřednictvím lokálního konzultanta, metodickém vedení tematickými experty a
projektovým poradenstvím zajišťovaným specialisty na operační programy v gesci MPSV, MŠMT a
MMR.
Město spolupracovalo s Agenturou v letech 2011 – 2014. Na jaře 2015 obnovilo spolupráci v rámci
Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. V úvodní fázi byl ve spolupráci zástupců
města, lokálního konzultanta Agentury a Lokálního partnerství zpracován Strategický plán sociálního
začleňování. Na jeho základě pak vzniknou projekty z různých oblastí sociálního začleňování (bydlení,
vzdělávání, sociální služby aj.), na něž bude možné čerpat koordinovaně prostředky ze tří operačních
programů Evropských strukturálních a integračních fondů.

Představení KPSVL
KPSVL je nástrojem pomoci městům a obcím se sociálním začleňováním sociálně vyloučených
obyvatel v rámci čerpání prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů za místní
podpory Agentury pro sociální začleňování. Cílem KPSVL je zajištění co nejadresnějšího a
nejkomplexnějšího využití prostředků ze tří operačních programů ve prospěch sociálního začleňování
v obcích ČR. Tuto funkci plní právě Strategický plán sociálního začleňování, který je připraven podle
přesně stanovené metodiky. Schválený plán se stává podkladem pro čerpání z Operačního programu
Zaměstnanost (oblast podpory 2.1), z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (oblast
podpory 3.1) a z Integrovaného regionálního operačního programu (Prioritní osa 2, investiční priorita
9a, c). Ministerstva (Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
a Ministerstvo pro místní rozvoj) rovněž koordinují svůj postup a na základě připravených
strategických plánů, „rezervují“ prostředky na čerpání pro dané území a nastavují parametry výzev
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odpovídající lokálním potřebám. Strategický plán se tak stává pojítkem mezi místními potřebami a
možnostmi operačních programů.

Operační program
Zaměstnanost

SPSZ

Operační program
Výzkum, vývoj a
vzdělávání
Integrovaný
operační program

Krom daného zasahuje KPSVL i ty oblasti sociální politiky, které nejsou přímo spojeny s výše
uvedenými dotačními tituly. Jedná se o definování cílů a opatření, které jsou v gesci obce (vyhlášky,
pravidla), tvorbou či úpravou strategických dokumentů při zohlednění tématu sociálního začleňování.
V neposlední řadě i tvorby takového institucionálního prostředí, které umožňuje realizaci politiky
integrace a inkluze. Veškeré aktivity v rámci KPSVL jsou plánovány tak, aby byly k dispozici všem
obyvatelům obce, přestože se primárně odvíjejí od potřeb sociálně vyloučených obyvatel obce.
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Proces tvorby, implementace a evaluace SPSZ

Představení Lokálního partnerství Děčín a pracovních skupin
Lokální partnerství Děčín je platformou, na které dochází k setkávání zástupců samosprávy,
Magistrátu, Agentury, neziskových organizací a dalších aktérů, kteří mohou být angažovaní v procesu
sociálního začleňování. Právě Lokální partnerství představuje tým, který je odpovědný za realizaci
Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám a tedy i za zpracování Strategického plánu
sociálního začleňování. Svolavatelem a garantem činnosti Lokálního partnerství je Agentura pro
sociální začleňování.
Lokální partnerství Děčín je rozčleněno do následujících pracovních skupin:





Bydlení, bezpečnost, sociopatologické jevy
Zaměstnanost
Vzdělávání, rodina a volný čas
(Pracovní skupina Projekty a Implementace)

PS Projekty a Implementace
Pracovní skupina projekty a implementace je složena z projektového manažera obce (manažera
SPSZ), zástupce Agentury (lokálního konzultanta a konzultanta pro inkluzivní vzdělávání) a
významných předkladatelů a realizátorů projektů. Jejím úkolem je sestavit a sledovat indikátory v
SPSZ (počáteční, průběžné a konečné o průběhu a výsledcích práce a dopadech na cílové skupiny).
Dále tato pracovní skupina sestavuje zásobník projektů, které mají být v rámci SPSZ realizovány,
dohlíží na jejich vzájemnou provázanost, efektivitu, účelnost v návaznosti na identifikované potřeby a
indikátory. Při realizaci projektů dohlíží na jejich propojování, efektivní synergie a vyhodnocování.

PS Bydlení, bezpečnost, sociopatologické jevy
Jedná se o tematickou pracovní skupinu, která byla vytvořena na půdorysu Koordinační skupiny
Komunitního plánování Osoby v krizi a doplněna o další relevantní aktéry. Skupinu tvoří zástupci
těchto institucí a iniciativ:



Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MMD
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Odbor místního hospodářství a majetku města
Centrum sociálních služeb, p.o. (Azylový dům pro muže a matky s dětmi, Děčínské
doléčovací centrum, K-Centrum, Azylový dům Kompas)
Charitní sdružení Děčín
Křesťanské společenství Jonáš
Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu
Poradna pro občanství, občanská a lidská práva
Úřad práce České republiky
Policie České republiky
Městská Policie
Poradna pro občanství, občanská a lidská práva
Členové platformy Dobrá adresa
Smysl života z.s.
Probační a mediační služba ČR středisko Děčín
Májovka z.s.
In Iustitia, o.p.s

PS Vzdělávání, rodina, volný čas
Jedná se o tematickou pracovní skupinu, která byla vytvořena na půdorysu Koordinační skupiny
Komunitního plánování Rodiny, děti a mládež a doplněna o další relevantní aktéry. Skupinu tvoří
zástupci těchto institucí a iniciativ
















ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., p. o.
ZŠ Děčín XXXII, Míru 152, p. o

Odbor školství a kultury
Odbor rozvoje
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
SŠ Lodní dopravy a technických řemesel
Speciální základní škola a Speciální mateřská škola
Centrum sociálních služeb , p.o. (Azylový dům pro muže a matky s dětmi, Děčínské
doléčovací centrum, K-Centrum, Azylový dům Kompas)
Dům dětí a mládeže
Charitní sdružení Děčín
OSPOD
Pedagogicko-psychologická poradna
Probační a mediační služba ČR středisko Děčín
Policie České republiky
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Úřad práce České republiky
Romské sdružení Indigo Děčín
Poradna pro občanství, občanská a lidská práva
Zainteresovaní obyvatelé sociálně vyloučené lokality

PS Zaměstnanost

Tematickou skupinu tvoří zástupci těchto institucí:





Středisko městských služeb
Úřad práce České republiky
Okresní hospodářská komora Děčín
MAS Labské skály

Fáze tvorby SPSZ
Proces tvorby SPSZ v Děčíně formálně započal prvním setkáním lokálního partnerství dne 21. října
2015, kde došlo k vytvoření tří pracovních skupin: 1) PS Zaměstnanost 2) PS Bydlení, bezpečnost,
sociopatologické jevy 3) Vzdělávání, rodina volný čas. Poslední dvě zmíněné pracovní skupiny vznikly
na půdorysu již existujících koordinačních skupin Komunitního plánování ve snaze zachovat
kontinuitu plánovacích procesů. Během fáze přípravy plánu se Pracovní skupina Zaměstnanost sešla
osmkrát, Pracovní skupina Bydlení bezpečnost, soc. pat. jevy se sešla sedmkrát a Pracovní skupina
Vzdělávání, rodina, volný čas šestkrát. V rámci každé pracovní skupiny byly pojmenovány hlavní
problémy v dané oblasti a prodiskutovány možnosti jejich řešení. Následně došlo k vytvoření priorit,
obecných a specifických cílů. Členové lokálního partnerství projevili snahu zapojit do plánovacího
procesu i obyvatele sociálně vyloučených lokalit. Tento záměr se podařilo naplnit zejména na
setkáních pracovní skupiny Vzdělávání, rodina, volný čas, na níž opakovaně docházeli tři zájemci z řad
této skupiny. Romové jsou stabilní součástí lokálního partnerství jakožto zástupci spolků a organizací
Cinka, Indigo, Májovka a Smysl života. Na pracovní skupiny byli zváni podle potřeby i hosté
z neziskového sektoru, politické reprezentace a Agentury. Kromě skupinové práce docházelo
k individuálním jednáním mezi lokálním konzultantem Agentury, členy lokálního partnerství, vedením
města, zástupci Ústeckého kraje a dalšími důležitými aktéry. Byla také svolána řada ad hoc schůzek za
účelem projednání některých dílčích aspektů plánování. Ve druhé půli přípravy SPSZ došlo zejména k
sestavení projektových záměrů a na tvorbu implementačního plánu.
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Fáze implementace SPSZ
Implementační/realizační fáze následuje po schválení dokumentu SPSZ Zastupitelstvem města Děčín
a odehrává se na několika rovinách:









Pracovní skupiny se budou nadále scházet zejména za účelem koordinace aktivit a dělbě
práce při realizaci jednotlivých opatření. Agenda bude určována zejména harmonogramem
SPSZ
MPSV ve spolupráci s Agenturou připraví pro opatření financovaná z Operačního programu
Zaměstnanost speciální výzvu č. 52. Ta bude uveřejněna v lednu 2017 a v průběhu března pak
otevřena pro příjem žádostí o podporu.
Opatření financovaná z operačních programů v rámci KPSVL budou koordinována
manažerem KPSVL (město) a lokálním konzultantem Agentury. Odpovědnost za přípravu a
podání projektových žádostí spočívá na žadateli. Agentura může žadatelům pomoci
prostřednictvím projektového poradenství. Základní přehled předpokládaného čerpání z
těchto operačních programů v rámci KPSVL je také součástí tohoto dokumentu. Informaci o
stavu čerpání financí a naplňování formálních i neformálních indikátorů účinnosti SPSZ bude
manažer KPSVL pravidelně předávat členům lokálního partnerství a pracovních skupin.
U projektů zahrnujících výkon sociálních služeb podle Zákona č. 108/2006 Sb. vyjednávají
poskytovatelé sociálních služeb a zástupci Agentury se zástupci Ústeckého kraje.
V rámci této fáze začal působit koncem roku 2016 v Děčíně nový pracovník Agentury na
pozici konzultant inkluzivního vzdělávání, který převzal většinu koordinačních aktivit v oblasti
vzdělávání a volného času. Byl vytvořen strategický dokument Místní plán inkluze.

Fáze evaluace
Strategický plán sociálního začleňování je tzv. živým dokumentem. Po celou dobu fáze implementace
bude připravováno prostředí k uskutečnění nezbytné evaluace, jejímž vyvrcholením bude revize
tohoto materiálu v roce 2018. V rámci této revize se pomocí indikátorů vyhodnotí plnění a dopad
individuálních cílů a provedou se potřebné úpravy opatření, případně cílů samotných s ohledem na
nové okolnosti. Revidovaný plán se poté předloží ke schválení Radě a Zastupitelstvu města. Tuto fázi
má již plně na starosti manažer KPSVL – pracovník Magistrátu, který dostává potřebnou pomoc od
Agentury. Revidovaný plán SPSZ vstupuje následně v platnost pro období 2019 – 2022.
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Analytická část
Primární cílová skupina SPSZ: Osoby ohrožené sociálním vyloučením a
osoby sociálně vyloučené
Z hlediska SPSZ je sociální vyloučení/exkluze klíčovým konceptem. Sociální vyloučení je možné
definovat jako stav, v němž se ocitají lidé, kteří mají ztížený přístup k institucím, společenským sítím,
ekonomickým a kulturním statkům, a participaci na chodu většinové společnosti, na níž jsou ovšem
závislí. Tyto bariéry může představovat například zadlužení, rozvod, ztráta bydlení či zaměstnání,
rozvoj duševní nemoci, alkoholismus atp., a to vzniklé jak v důsledku životní krize, která, pokud není
zavčas řešena, může zahájit propad jednotlivce či rodiny na sociální dno, tak mohou být tyto bariéry
dlouhodobě „pěstovány“ v rámci stabilních společenských sítí. Sociálně vyloučení se svým životním
podmínkám přizpůsobují a osvojují si specifické vzorce chování, které jsou mnohdy v rozporu
s hodnotami majority. Prostředí neoficiálních struktur, bídy, zmaru a celkové izolovanosti představuje
živnou půdu pro výskyt celé řady patologických jevů a přitahuje zájem dealerů drog, poskytovatelů
„výhodných půjček“, podvodníků a dalších podnikatelů s chudobou, kteří z daného stavu těží a
pomáhají jej udržovat. Děti vyrůstající v těchto podmínkách bývají smyslově i citově deprivované,
nepřicházejí do kontaktu s jinými podněty, než které nabízí prostředí sociálně vyloučených lokalit, a
zpravidla se nenaučí návykům a dovednostem, které by jim umožnily ve většinové společnosti obstát,
čímž se celý kruh uzavírá.
Sociální vyloučení může mít celou řadu podob, které se odlišují jak závažnosti, tak i způsobem jejich
řešení (viz kapitola Lokalizace sociálního vyloučení). Označovat za sociálně vyloučené pouze
obyvatele městských chudinských ghett, či dokonce Romy, by tak bylo zavádějící. Jako smysluplné se
naopak jeví uvažovat o různé míře ohrožení rizikovými faktory a pozici sledované populace na
pomyslné ose mezi plnou integrací do společnosti a institucionalizovanou „kulturou chudoby“ na
straně druhé, jak naznačuje následující schéma.
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Schéma č.1: Míra sociálního vyloučení

Smyslem nákresu je poukázat na kumulaci a provázanost bariér, které s postupující mírou adaptace
na danou životní situaci a vytváření specifických sociálních struktur činí jejich překonávání bez
pomoci zvenčí stále obtížnější. Zatímco osobu, která má v důsledku ztráty zaměstnání problém
zaplatit nájem, je možné podpořit nabídkou splátkového kalendáře a např. asistovanou návštěvou
kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR (A), pokud svoji situaci již dlouhodobě řeší půjčkami a
kombinací dávek a práce mimo oficiální struktury (B), bude třeba bojovat i proti „výhodám“ tohoto
systému. Řešení situace lidí bez domova, či obyvatel sociálně vyloučených lokalit (C), pak zahrnuje i
práci se stigmatizací této skupiny obyvatel, nedůvěrou a rostoucími obavami na obou stranách
společenské barikády.
Z výše uvedených důvodů je zřejmé, že stanovit jasná kritéria pro kvantifikaci osob ohrožených
sociálním vyloučením a osob sociálně vyloučených není možné. Přesto lze přibližnou velikost cílové
skupiny odhadnout na základě následujících relevantních ukazatelů:
(Spíše)Ohrožení sociálním vyloučením
 V domácnostech pobírajících dávky v hmotné nouzi žije v Děčíně 4873 osob5
 Nezaměstnanost delší než 12 měsíců se týká v Děčíně 1410 osob a jejich rodin6

5
6

Zdroj: Data ÚP ČR k 31. 8. 2016
Zdroj: Data ÚP ČR k 6. 6. 2016
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 Závazky po době splatnosti má přibližně 16 %, tj. 8000 osob (viz níže)

Z toho:
(Spíše)sociálně vyloučení
 Počet obyvatel, kteří obývají sociálně vyloučené lokality uvedené v Analýze sociálně vyloučených
lokalit v ČR z roku 2015, čítá přibližně 1200 – 1400 osob (viz níže)
 Na dalších adresách v Děčíně mimo sociálně vyloučené lokality, na tzv. špatných adresách, žije
přibližně dalších 1000 osob, jejichž životní styl nese charakteristiky sociálního vyloučení (viz níže)
 Nezaměstnanost delší než 5 let se týká 422 osob a jejich rodin7

Lokalizace sociálního vyloučení
V Děčíně je možné nalézt řadu míst, kde dochází ke koncentraci sociálně vyloučených osob.
Nejvýraznější jsou tři sociálně vyloučené lokality, které byly v roce 2015 zařazeny do „Gabalovy“
Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR. Jedná se o sídliště Boletice nad Labem, resp. pět rizikových
panelových domů vnímaných jako jádro sociálně vyloučené lokality. Dále dům v ulici Zelená, který je
považován za místo s největší koncentrací problémů v obci. A nakonec výrazně geograficky
segregované činžovní domy v ulici Krátká. Sociální exkluze se však netýká pouze obyvatel zmíněných
lokalit. Ohrožená populace se nachází i v jiných částech města, avšak nevytváří velké koncentrace na
jednotlivých adresách, anebo zůstává skryta z jiných důvodů, například proto, že nedochází ke
konfliktům se sousedy, nebo není zvýrazněna etnicitou. Mezi oblasti, které se s problematikou
sociálního vyloučení potýkají, patří například městská část Podmokly, která vykazuje zvýšený výskyt
sociálně patologických jevů. Sociálně slabé rodiny, z velké části romské, zde žijí rozptýleně mezi
majoritní populaci. Podobně je na tom městská část Rozbělesy, anebo oblast kolem ulice Teplická. Na
území Děčína také existuje řada domů, kde se vytváří všechny podmínky pro to, aby zde sociálně
vyloučená lokalita vznikla. Takovým spouštěčem může být příchod nadmíru problematické rodiny,
případně ji může odstartovat změna majitele, který bude zcela rezignovat na dohled nad nemovitostí.
Takové objekty se nacházejí například na Starém městě, Novém městě i na sídlišti v Želenicích.

Sociálně vyloučené lokality
Lokalita Boletice nad Labem

7

Zdroj: Data ÚP ČR k 6. 6. 2016
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Boletice nad Labem jsou okrajovou částí Děčína, kterou se zbytkem města pojí pouze silnice II.
kategorie. Do centra města, vzdáleného přibližně 5 km, je možné se dostat během 10-15 min.
městskou dopravou. Žije zde přibližně 4600 osob. Panelové sídliště uvnitř starší vilové zástavby
obývá sociální mix obyvatel. Bydlí zde jak Romové, tak příslušníci majority, lidé z různých sociálních
vrstev, nájemníci i jednotliví majitelé bytů. Právě sídliště představuje problematickou lokalitu
z hlediska občanského soužití a figuruje v Analýze sociálně vyloučených lokalit z roku 2015.
Za jádro sociálně vyloučené lokality lze považovat 5 panelových domů (13 a 9 podlažních)
v soukromém vlastnictví, jejichž majitelé se orientují na osoby a rodiny vykazující znaky sociálního
vyloučení. Podle evidence obyvatel jenom v těchto domech přebývá v současnosti přibližně tisíc
osob8, nicméně na základě zkušenosti z terénního šetření a dat od několika pronajímatelů lze
odhadovat, že skutečný počet bude o 10-20 % nižší. Věkové rozložení ukazuje následující graf.

Graf č. 1:zastoupení věkových skupin v epicentru sociálně vyloučené lokality Boletice nad Labem9
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Obyvatelé těchto domů jsou většinou nezaměstnaní, s nízkým stupněm dosaženého vzdělání. Z 80 %
jde o Romy. Podle dat z evidence ÚP ČR navštěvovalo 2/3 obyvatel pouze základní školu, anebo

8

Vzhledem k velké fluktuaci však počet obyvatel značně kolísá. Čísla mohou být zkreslena i tím, že část lidí,
která odešla, si zde ponechala trvalé bydliště (praxe je však taková, že kvůli příspěvkům na bydlení tito lidé
zpravidla změnu bydliště hlásí) Podle zpráv z terénu bude skutečný počet obyvatel o 10-20 % nižší než je uvádí
matrika.
9
Zdroj: Evidence obyvatel, 14. října 2015
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základní školu praktickou. Vyšší stupeň vzdělání má méně než 10 % z nich. Předložená data již
nehovoří o početné skupině osob na mateřské a rodičovské dovolené, starobních a invalidních
důchodcích. Celkový podíl nezaměstnaných se podle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR blíží
100 %.
Technický stav domů je relativně dobrý, ačkoliv v některých z nich nefungují výtahy a není
zabezpečená elektroinstalace. Na chodbách některých domů je velký nepořádek. Obyvatele trápí
obtížný hmyz.
Vysoká koncentrace sociálně vyloučených přispívá k výskytu řady problematických jevů, jako je
nadměrný hluk, nepořádek kolem domů, devastace veřejných prostor, drobná kriminalita, užívání
návykových látek apod., a vnáší napětí do sousedských vztahů. Městská policie v souvislosti s těmito
adresami eviduje velký počet přestupků proti občanskému soužití.
Řešení situace velice znesnadňuje vysoká fluktuace sociálně vyloučených obyvatel. Problematika
sociálního vyloučení a zhoršování sousedských vztahů se však netýká pouze zmíněných domů (ty tvoří
jakési epicentrum), ale v různé míře postihuje i okolní budovy (v současnosti se týká přibližně 11
vchodů). Dlouhodobě je možné sledovat odliv majoritní společnosti a pokles ceny nemovitostí.
Naopak počet osob, které nesou charakteristiky sociálního vyloučení, postupně narůstá. Situační
analýza společnosti GAC spol. s.r.o. z roku 2011 ještě odhaduje jejich počet na 450.
Během roku 2017 došlo ke kompletnímu vystěhování jednoho problematického panelového domu.
Důvodem byl záměr majitele dům prodat. Zájemce však podmiňoval koupi tím, že dům bude prázdný.
V tomto stavu se nacházel i v době sepisování revize SPSZ. Od sepsání výše uvedených řádků došlo
rovněž k výrazné stabilizaci10 jiného panelového domu, zejména díky snaze majitele, který zavedl
funkční opatření v oblasti bezpečnosti, motivace nájemníků a výběru nájmů, a podporuje komunitní
aktivity v domě, včetně klubu pro děti.

Lokalita Zelená (Staré město)
Na území městské části Staré město se nachází několik domů, jejichž obyvatelé jsou v různé míře
ohroženi sociálním vyloučením. Nejhorší situace je v osmipodlažním panelovém domě, který funguje
jako ubytovna pro sociálně slabé rodiny, ačkoli oficiální status je běžný bytový dům (byty jsou malé,
1+1) Objekt figuruje v Analýze sociálně vyloučených lokalit z roku 2015. Autoři této studie odhadují,
že zde žije téměř 300 lidí, z toho přinejmenším polovina dětí. Odhadem 80 – 90 % obyvatel jsou
Romové. Zbytek jsou příslušníci majority, avšak na téže socioekonomické úrovni. Podobně jako

10

Zatímco v roce 2014, kdy dům přecházel pod aktuální správu, docházelo k obměně cca 4-5 rodin měsíčně, v
roce 2018 to bylo méně, než 1 rodina měsíčně. To mimo jiné souvisí i s pravidleným placením nájmu, který se
v uvedeném období zvýšil z 60% na 94%. Údaje poskytl správce
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v případě problematických domů na boletickém sídlišti, i na této adrese dochází k časté obměně
nájemníků. Podle evidence obyvatel se sem nastěhovalo v období leden až říjen 2015 64 osob. Tento
zdroj uvádí celkové počty obyvatel nižší, než výzkumníci v Analýze (obměnila se tedy 1/3 nájemníků).

Graf č. 2: Zastoupení věkových skupin v sociálně vyloučené lokalitě Zelená 11
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Místní experti se shodují v tom, že tento dům je patrně nejproblematičtější sociálně vyloučenou
lokalitou v obci. Budova je zamořena štěnicemi, objevují se plísně. Na podlahách leží roztrhaná lina,
po chodbách se line zápach, občas se vyskytují odpadky, výkaly, výtah se nedoporučuje používat.
Okna netěsní či přímo chybí. Domu se silně dotýká i drogová problematika. Navzdory malé výměře
bytů zde žijí i početné rodiny. V sousedství se nacházejí ještě dvě lokality považované za ohrožené
sociální exkluzí – dva cihlové činžovní domy a čtyřpatrový panelový dům o osmi vchodech. V těchto
domech je vyšší koncentrace Romů. Podle evidence obyvatel na obou adresách žije dohromady 258
obyvatel.

11

Zdroj: Evidence obyvatel, 14. října 2015
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Město využilo zákonné možnosti a koncem roku 2017 vyhlásilo opatřením obecné povahy danou
adresu oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů a tím zde zamezit výplatu dávky
doplatek na bydlení Neutěšený stav lokality zůstává ale nezměněn.

Lokalita Krátká
Ulici Krátká tvoří řada pěti čtyřpodlažních činžovních domů přiléhajících těsně k sobě. I přesto, že
vzdálenost do centra města je relativně malá (přibližně 1,2 km), jedná se o zřetelně prostorově
segregovanou lokalitu. Je v podstatě vklíněna do průmyslového areálu a je zcela odříznuta od běžné
městské zástavby. Sousedí s opravnou železničních vagónů RYKO, od které je oddělena plotem (vč.
žiletkového drátu). Z druhé strany malé dvorky a za nimi jiná průmyslová firma. Základní služby
občanské vybavenosti, ale také herna, se nachází na nedalekém sídlišti v Želenicích (cca 500 m).
Každý dům má svého majitele, proto se podmínky k bydlení mohou lišit. Zpravidla se nevyskytují
kauce, což z ulice činí vyhledávané místo pro referovanou skupinu lidí. Z technické stránky jsou domy
ve velice špatném stavu. Chodby jsou zničené, téměř „vybydlené“. Dům je zamořený štěnicemi a
hlodavci, jsou tu plísně, zápach, netěsnící okna. Podobně jako v ostatních sociálně vyloučených
lokalitách, i zde dochází k velké fluktuaci obyvatel. Podle evidence obyvatel děčínského magistrátu se
od začátku roku 2015 přistěhovalo 66 lidí. Podle téhož zdroje zde bylo v říjnu hlášeno 260 osob, což
víceméně odpovídá skutečnosti.
Graf č. 3: Zastoupení věkových skupin v sociálně vyloučené lokalitě Krátká12
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12

Zdroj: Evidence obyvatel, 14. října 2015
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Bydlí zde v naprosté většině početné romské rodiny. Podle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR
nemá legální zaměstnání v lokalitě nikdo. Naprostá většina obyvatel má základní vzdělání, anebo
navštěvovala praktickou školu. Mezi místními dětmi se hojně vyskytuje záškoláctví, často nedochází
k zápisu. Rodiče zpravidla nerespektují povinnost děti očkovat.

Oblasti s větší koncentrací osob ohrožených sociální exkluzí
Jak již bylo řečeno, populace ohrožená sociálním vyloučením neobývá pouze uvedené lokality, ale je
více či méně rovnoměrně rozprostřena na území města. Analýza zadluženosti obyvatel Děčína z roku
201313 například obsahuje mapu znázorňující domácnosti zadlužené vůči městu. Ukazuje se, že
dlužníci obývají všechny městské části a že větší koncentrace zadlužených domácností korespondují
s oblastmi s vyšší hustotou obyvatel. Nadměrné zadlužení se pak týká zmíněných sociálně
vyloučených lokalit, městských čtvrtí Podmokly (38 % obyvatel čtvrti má vůči městu dluhy) a
Rozbělesy (62 %), oblasti kolem ulice Teplická (48 %). Zadluženost nutně sociální vyloučení
neimplikuje, nicméně představuje významný ohrožující faktor a oba jevy spolu velice úzce souvisí.
K tématu sociální exkluze autoři zmíněné studie mimo jiné konstatují, že „data ukazují, jak se sociální
vyloučení může nenápadně prolínat s „normálním způsobem života“ a jak nezřetelná může být
hranice mezi sociálním vyloučením a „běžným společenským životem“ 14 . Podobně jako mapa
koncentrace dlužníků města upozorňuje na další lokality a čtvrti i mapa koncentrace osob v evidenci
ÚP ČR déle než rok. Zřetelně z ní vystupují jak „tradiční“ sociálně vyloučené lokality v Boleticích,
Krátké a na Starém městě, ale i další části městě, která z hlediska sociální exkluze zasluhují pozornost.

Město využilo zákonné možnosti a koncem roku 2017 vyhlásilo opatřením obecné povahy jeden
z domů oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů a tím zde zamezit výplatu dávky
doplatek na bydlení Majitel dům přestal pronajímat a zamezil do něj přístup.

13

Analýza dat k zadluženosti obyvatel (příklad Děčína). Kučera P.,Hurrle J., Zítková M. Centrum pro společenské
otázky – SPOT o.s. 2012
14
Ibid, str 31.
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Mapa č. 1:Dlužníci vůči městu Děčín, koncentrace v Děčíně se zohledněním výše dluhu

Mapa č. 2: Koncentrace osob v evidenci ÚP ČR přes 12 měsíců16

15

Převzato z Analýzy dat k zadluženosti obyvatel (příklad Děčína)
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Kamenická
Panelový dům o dvou vchodech je provozován podnikateli, kteří cílí na osoby závislé na sociálních
dávkách a kteří se stejným záměrem spravují domy v Boleticích i na Starém městě. Jedná se o
relativně novou lokalitu

Podmokly – Děčín IV
Lokalita je tvořena ulicemi Čs. Legií, Bezručova, J. z Poděbrad, Palackého, Divišova, Ruská, Mírové
náměstí, Máchovo náměstí, Podmokelská, Plzeňská. Sociálně vyloučení zde nejsou koncentrovaní
v jednom domě nebo lokalitě, ale v různých domech i ulicích. Nejde o vyloučenou lokalitu v pravém
slova smyslu. V samém centru města je umístěno hodně firem, panuje v něm živý ruch, je zde
extrémně vysoká koncentrace heren a restaurací s výherními automaty. Oblast nabízí veškerou
občanskou vybavenost. K stěhování sociálně vyloučených obyvatel dochází především v posledních
letech, kdy město privatizovalo domy. Mezi občany nepanuje shoda ohledně bezpečnosti místa ve
večerních a nočních hodinách. V lokalitě jsou častější krádeže, vyskytují se zde také ve větším počtu
dealeři drog a uživatelé. Opakovaně ale zaznívalo také to, že přestupky a problémy na tomto místě
nemají na svědomí místní, ale že do centra přicházejí lidé z jiných míst. Podle informací Městské
policie a pracovníků K-Centra jsou Podmokly nejproblematičtější lokalitou v Děčíně z hlediska drog.

Rozbělesy
Lokalita je tvořena ulicemi: Na Pískách, Ústecká, Papírnická. Podle informací neziskových organizací
zde žije přibližně 40 sociálně vyloučených převážně romských rodin. Rozbělesy jsou čtvrtí položenou
mezi řekou a železnicí téměř v centru města, která je ale nyní za svým hospodářským zenitem a
mnoho prostor je prázdných. Občanské vybavení přímo v lokalitě zcela chybí, místo nemá žádné
přirozené centrum, park nebo náměstí.

Chrochvice a Lokalita Vilsnická– Děčín VII
Za pozornost stojí zejména budova v majetku města Děčín, která dříve sloužila jako základní škola.
Bývalá základní škola byla se státní dotací po povodni v roce 2002 přetvořena na 28 malometrážních
bytů, které posloužily lidem postiženým povodní a staly se místem, které má nejblíže k tzv.
sociálnímu bydlení. Aktuálně zde žije 41 lidí. Obyvatelé budovy jsou asi z 80 - 90 procent Romové.
Nacházejí se zde i invalidní lidé, kterým nebyl přiznán invalidní důchod. Nájem stanovený městem je
ve srovnání s tím, jaký požadují soukromí majitelé, velmi nízký, byty jsou opatřeny vlastními měřiči

16

Zdroj: ÚP ČR, květen 2016
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energií, vytápění je ústřední. V okolí nenajdeme jinak pro Děčín typické herny, ani restaurace, jedná
se o vyloženě rezidenční oblast.
Město se rozhodlo dům zrekonstruovat a vytvořit zde standardní byty. Všichni původní nájemníci byli
nuceni dům během půl roku opustit. K dispozici jim byla koordinovaná asistence sociálních
pracovníků magistrátu, sociálních služeb a ÚP ČR. V současnosti není dům obývan

Ulice Teplická – Děčín VIII
Lokalita je tvořena domy na Teplické ulici. Kromě několika domů obývaných romskými rodinami stojí
za pozornost soukromá ubytovna.

Lokalita Letná a sídliště Želenice – Děčín VI
Lokalita je tvořena ulicemi J. z Poděbrad (dolní část), Budapešťská, Fibichova; sídliště Želenice: U
tvrze. Vily na Letné kolem ulice Slovanská jsou v Děčíně jednou z nejlepších adres. Mimo vilovou část
obývají některé činžovní domy romští nájemníci a na přiléhající želenické sídliště se dlouhodobě
stěhují sociálně vyloučení Romové do domů vlastněných soukromými majiteli. Lokalita je plně
občansky vybavená, dobře dopravně dostupná (méně než 10 minut autobusem do centra Podmokly,
cca 2 km), nenachází se v ní větší herny, jen několik barů s výherními automaty. Situace na sídlišti se
dlouhodobě zhoršuje zejména kvůli praktikám pronajímatelů.
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Tematická oblast 1: Páteřní

Páteřní oblast - Analytická část
Během setkávání pracovních skupin opakovaně docházelo k tomu, že se většina diskutovaných
problému stáčela ke třem tématům: 1) Předluženost sociálně vyloučených obyvatel 2) nedostatečná
možnost působit přirozeném prostředí sociálně vyloučených obyvatel 3) chybné/nedostatečné
zákony. Tato témata nespadají jednoduše do gesce jedné z existujících pracovních skupin, nýbrž jsou
jim společná a přesahují je. Také platí, že bez efektivního řešení těchto témat není možné očekávat
výraznější změny v dalších oblastech. Co se týče působení na legislativu, po domluvě s politickou
reprezentací Děčína byla tato priorita ze Strategického plánu sociálního začleňování vyjmuta, neboť
nebylo možné stanovit konkrétní cíle. Přesto tato agenda zůstává důležitým pilířem spolupráce
Děčína a Agentury pro sociální začleňování.

Zadluženost
Rozsáhlá studie zadluženosti v Děčíně z roku 2012 v závěru konstatuje, že „zadluženost mezi
obyvateli Děčína a okolí se vyvinula ve vážnou hrozbu, která nejen negativně ovlivňuje ty, kdo jsou
zadlužení, ale celkově přináší negativní důsledky pro život v Ústeckém kraji i dalších regionech.
Zadluženost může u konkrétní osoby vést ke ztrátě bydlení či koncentraci chudých v sociálně
vyloučených lokalitách. Vysoký dluh může zároveň zadlužené demotivovat pro hledání legálního
zaměstnání a efektivně tak snižovat objem veřejných příjmů, které by se pak daly znovu investovat v
různých sociálních oblastech.“17 Na základě analýzy dat o klientech služeb dluhového poradenství
Charitního sdružení Děčín pak analýza dokládá, že „faktory jako nižší vzdělanost, romská etnicita,
nebo nezaměstnanost zvyšují pravděpodobnost, že dlužníci za své dluhy zaplatí prostřednictvím
úroků, sankcí a různých poplatků více, než ostatní.“ Studie rovněž přinesla překvapivé zjištění, že
„v případě veřejných institucí jsou různé poplatky za dluh v porovnání s původní výší dluhu významně
vyšší, než u ostatních druhů půjčovatelů“.
Ačkoliv se vysoká předluženost týká naprosté většiny sociálně vyloučených osob – studie ostatně
konstatuje, že lokality s největší koncentrací zadlužení se velmi přesně překrývají s lokalitami
označenými jako sociálně vyloučené – je nárůst zadluženosti celospolečenským problémem, který

17

Hurrle. J, Kučera, P, Zítková, M.: Analýza dat k zadluženosti obyvatel (na příkladu Děčína). Centrum pro
společenské otázky-SPOT o.s.. 2012, s.33.
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zasahuje i běžnou populaci. Poslední aktuální informace hovoří až o 10 % občanů České republiky,
kteří se nachází v exekuci. Více jak 120 tisíc osob má 10 a více exekucí, více jak 500 tisíc osob má 3 a
více exekucí. Tato čísla každoročně narůstají. Obecně platí, že Ústecký kraj je z hlediska zadluženosti a
počtu nařízených exekucí nejvíce postižený kraj v České republice. Děčín není v tomto trendu
výjimkou. Podle informací Ministerstva spravedlnosti pouze za rok 2015 bylo v děčínském okrese
nařízeno 13 267 nových exekucí. Srovnání s předchozími roky poskytuje následující tabulka:

Tabulka č.1: Nově nařízené exekuce v okrese Děčín

Rok
Počet nových exekucí

2013
11 127

18

2014
12 461

2015
13267

Podobně neutěšený obrázek nabízí mapa registru SOLUS, která srovnává podíl počtu osob se
závazkem po splatnosti. Součástí registru je většina úvěrových, telekomunikačních a energetických
společností. Podle této společnosti 15,2 % obyvatel Ústeckého kraje dluží, což je opět nejvíce ze
České republiky. Statistiky pro Děčín jsou ještě o procento vyšší.
Mapa č. 3: Podíl počtu osob se závazkem po splatnosti v registru SOLUS 19

18
19

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti
Barva v mapě indikuje pouze vývoj oproti sledovanému čtvrtletí.
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Díky projektu Mapa exekucí20 je možné od roku 2017 sledovat vývoj exekucí za jednotlivé obce ke
konci předchozího roku. Data exekutorské komory ukazují, že v Děčíně se k 31.12.2017 nacházelo
7 342 osob starších 15 let, kteří na sobě měli minimálně jednu exekuci (70% z nich má exekuce
vícečetné, 15% dokonce 10 a více exekucí) To představuje 17,62% obyvatel starších 15 let. Oproti
předchozímu roku došlo k nárůstu o 478 osob v exekuci.
Takto závažný celospolečenský problém není možné řešit bez zásadních legislativních změn. Nicméně
i na lokální úrovni je možné se pokusit o zlepšení prevence a zvládání zadluženosti.

Nedostatečný kontakt a spolupráce s cílovou skupinou
Jedním z distinktivních znaků sociálního vyloučení je nízká míra společenských vazeb mezi sociálně
vyloučenou populací a majoritní společností. Pro zavádění opatření vedoucích ke změně, či alespoň
zmírnění situace sociálního vyloučení, je tedy klíčové využívat nástroje, které mohou působit přímo
v přirozeném prostřední těchto osob. V terénu se do kontaktu s cílovou skupinou dostane aktuálně 6
sociálních pracovníků Magistrátu (jejich agenda je však mnohem širší), v rámci přenesené působnosti
také 21 pracovníků OSPOD[1], z toho 5 kurátorů pro mládež, 5 pracovníků náhradní rodinné péče a 11
terénních pracovníků a pracovnic (mají však na starosti například i případy rozvodů) a 8 zaměstnanců
neziskových organizací poskytující sociální služby podle zákona o sociálních službách (TP a SAS,
celkem práce s cca 100 klientů/rodin). Částečně pak také 3 terénní pracovníci v rámci drogové
prevence, avšak ti plní velice specifickou funkci. Vzhledem k počtu osob, které obývají sociálně
vyloučené lokality, či jsou ohrožené sociální exkluzí (viz obecná analytická část), a vysoké míry
fluktuace na sledovaných adresách (viz tematická oblast Bydlení, bezpečnost, soc. pat. jevy), je tento
počet nedostačující pro samotnou depistáž, natož aby umožňoval systematickou práci s větším
počtem rodin. Malá schopnost ovlivňovat dění v sociálně vyloučených lokalitách úzce souvisí i
s nízkou mírou zapojení jejich obyvatel. Dokud jsou změny vynucovány zvenčí, byť třeba na základě
dobrovolné spolupráce, je pochopitelné, že k jejich udržení je zapotřebí investovat značné množství
energie a práce do pravidelných kontrol a aktivizace. Pokud by se však podařilo zapojit do snah o
zlepšení situace v sociálně vyloučených lokalitách místní obyvatele, budou mít pozitivní procesy
mnohem pevnější a trvalejší základ.

20
[1]

www.mapaexekuci.cz
3 noví pracovníci OSPOD by měli přibýt během roku 2016.
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Páteřní oblast: Návrhová část

Přehledová tabulka návrhové části pro Páteřní oblast
Priorita

Obecný cíl

Specifický cíl

Priorita P1: Posílení
kontaktu a spolupráce
se sociálně vyloučenými
osobami

Obecný cíl P1.1: Od roku
2018 bude v Děčíně
zajištěna terénní práce
v sociálně vyloučených
lokalitách 10 sociálními
pracovníky/pracovníky
v sociálních službách

Specifický cíl P1.1.1: Od roku 2018
budou v Boleticích nad Labem působit
4 terénní pracovníci
Specifický cíl P1.1.2: Od roku 2018
budou na Starém a Novém Městě
působit 2 terénní pracovníci
Specifický cíl: P1.1.3 Od roku 2018
budou v částech města na levém
břehu Labe působit 4 terénní
pracovníci
Specifický cíl P1.1.4: V průběhu roku
2018 je zajištěno odpovídající zázemí
pro práci terénních pracovníků
Specifický cíl P1.1.5: Terénní
pracovníci se setkávají 1x za 14 dní
měsíčně na koordinačních schůzkách
Specifický cíl P1.1.6: Od roku 2018
předávají terénní pracovníci
v sociálně vyloučených lokalitách
aktuální a relevantní informace z
oblasti vzdělávání, bydlení,
zaměstnanosti, zdraví, výchovy dětí
Specifický cíl P1.2.1: Do začátku roku
2018 zajistí město pozici koordinátora
terénní práce v rozsahu
odpovídajícímu alespoň 0,5 úvazku
Specifická cíl P1.2.2: Během 6 měsíců
od zahájení služby TP, vznikne
Metodika terénní práce v Děčíně
Specifický cíl: P1.2.3.: Od roku 2018
koordinátor terénní práce 1x14 dní
měsíčně vede koordinační schůzky,
kazuistické semináře, shromažďuje a
předává aktuální a relevantní
informace z oblasti vzdělávání,
bydlení, zaměstnanosti, zdraví,

Obecný cíl P1.2: V
průběhu roku 2017 2018
je zajištěna koordinace
terénní práce
koordinátorem terénní
práce
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Financování
KPSVL
7 201 000 Kč

3 560 000 Kč

7 580 000 Kč

systémové

systémové

systémové

1 400 000 Kč
Jiný zdroj
(otevřená
výzva)
viz. P1.2.1

systémové

Obecný cíl P1.3: Od roku
2018 jsou obyvatelé
sociálně vyloučených
lokalit aktivizováni
prostřednictvím
„komunitních akcí“ a
podpory dobrovolnictví

Priorita P2: Snižování
zadluženosti a její
prevence

Obecný cíl P2.1.: Do roku
2020 bude 1400 osob
podpořeno dluhovým
poradenstvím, z toho 600
ambulantní formou, 500
terénní formou, 100
formou workshopu, 200
formou internetové
poradny. 20 z nich
započne oddlužovací
proces.

výchovy dětí
Specifický cíl P1.3.1: Do konce roku
2020 se v sociálně vyloučených
lokalitách uskuteční alespoň 24
„komunitních akcí“ připravených ve
spolupráci s místními obyvateli.
Specifický cíl P1.3.2: Do konce roku
2020 bude v sociálně vyloučených
lokalitách působit 10 komunitních
asistentů – dobrovolníků v sociálních
službách z řad jejích obyvatel.
Specifický cíl P2.1.1: Od roku 2018 je v
provozu detašované pracoviště
dluhové poradny v Boleticích nad
Labem a na Starém městě. Obě jsou
k dispozici veřejnosti 1x týdně.
Specifický cíl P2.1.2 Od roku 2018
dojde k navýšení personálního
zajištění dluhového poradenství o 2
úvazky.
Specifický cíl P2.1.3: V období 20182020 je realizováno alespoň 9
workshopů k dluhové problematice
pro veřejnost
Specifický cíl P2.1.4: Od roku 2018 je
v provozu internetová dluhová
poradna, kterou do roku 2020 využije
200 osob.
Specifický cíl P2.1.5: Do konce roku
2020 je v rámci terénních programů
podpořeno 500 osob při řešení
dluhové problematiky
Specifický cíl P2.1.6:V Období 20172019 projde programem finanční
gramotnosti pro mládež 80 osob 20
osob
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systémové

systémové

7 287 063 Kč

viz.P1.1.1, P
1.1.2, P1.1.3.

2 585 250 Kč

Priorita P1: Posílení kontaktu a spolupráce se sociálně vyloučenými osobami
Obecný cíl P1.1: Do konce roku 2020 bude v Děčíně zajištěna terénní práce v sociálně
vyloučených lokalitách 10 sociálními pracovníky
Komentář: Terénní pracovníci představují základní pilíř strategie. Jejich úlohou je zajišťovat
nepřetržitý monitoring sociálně vyloučených lokalit, kontakt s osobami ohroženými sociálním
vyloučením v jejich přirozeném prostředí, poskytování základního sociálního poradenství a
relevantních informací v případě potřeby zprostředkování komunikaci škola-rodiče a odkazování
klientů ke specializovaným službám. Kromě práce s jednotlivci se terénní pracovníci věnují práci
s celou komunitou a pomáhají organizovat skupinové akce ve spolupráci s obyvateli sociálně
vyloučených lokalit (např. společný úklid, vzdělávací setkání apod.). Terénní pracovníci se setkávají
1x14 dní na koordinačních schůzkách vedeným Koordinátorem terénní práce. Terénní pracovníci se
budou řídit Metodikou terénní práce v Děčíně.

Specifický cíl P1.1.1: Od roku 2018 budou v Boleticích nad Labem působit 4 terénní
pracovníci
Stav plnění: Splněno. V rámci projektu Terénní program Boletice je zajištěno poskytování sociální
služby. Ke konci června využilo službu celkem 127 klientů.
Garant: Indigo z.s.
Kroky/aktivity: splněno

Specifický cíl P1.1.2: Od roku 2018 budou na Starém a Novém Městě působit 2 terénní
pracovníci
Stav plnění: V této části města se pohybují pracovníci Poradny pro občanství, občanská a lidská
práva. Organizace však službu poskytovala před tvorbou SPSZ a nevyužívá na ni finanční alokaci
KPSVL. Od začátku roku 2018 do 28.7 obsloužila 113 klientů.
Garant: Poradna pro občanství, občanská a lidská práva
Kroky/aktivity: splněno

Specifický cíl: P1.1.3 Od roku 2018 budou v částech města na levém břehu Labe působit 4
terénní pracovníci

Stav plnění: Splněno. V rámci projektu Terénní programy Cinka je zajištěno poskytování sociální
služby. Zahájení projetu provázejí problémy kvůli k nenadálému úmrtí ředitelky organizace. Celkově
službu využívá 54 klientů.
Garant: Cinka z.s.
Kroky/aktivity: splněno
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Specifický cíl P1.1.4: V průběhu roku 2018 je zajištěno odpovídající zázemí pro práci
terénních pracovníků
Stav plnění: Splněno
Garant: poskytovatelé služby terénní programy

Kroky/aktivity: Splněno

Specifický cíl P1.1.5: Terénní pracovníci se setkávají 1x14 dní na koordinačních schůzkách
Terénní pracovníci se setkávají 1x měsíčně na koordinačních schůzkách
Garant: NNO, MMD
Komentář: Vzhledem k velkému počtu terénních pracovníků a poskytovatelů je nutné zajistit jejich
pravidelná společná setkávání. Tato setkání bude vést koordinátor terénní práce (viz níže). Na
těchto setkáních bude docházet ke sdílení informací z terénu, probírání kazuistik, získávání aktuálních
informací z oblastí oblasti vzdělávání, bydlení, zaměstnanosti, zdraví atd., doporučování vhodných
školení a standardizaci práce.
Stav plnění: Změna cíle. Koordinační schůzky terénních pracovníků probíhají, nicméně po vzájemné
domluvě mezi aktéry byla stanovena měsíční periodicita. Plněno průběžně
Garant: koordinátorka terénní práce, poskytovatelé služby terénní programy
Kroky/aktivity: pokračování aktivity

Specifický cíl P1.1.6: Od roku 2018 předávají terénní pracovníci v sociálně vyloučených
lokalitách aktuální a relevantní informace z oblasti vzdělávání, bydlení, zaměstnanosti,
zdraví, výchovy dětí.
Garant: NNO
Komentář: Terénní pracovníci představují komunikační kanál mezi realizátory jednotlivých opatření a
sociálně vyloučenými osobami.
Stav plnění: Plněno průběžně. Témata a forma je diskutována jak na koordinačních setkání, tak v
rámci jednotlivých organizací (např. organizace Indigo pomocí letáků informovala o vzniku nových
bezdoplatkových zón)
Garant: koordinátorka terénní práce, poskytovatelé služby terénní programy
Kroky/aktivity: koordinační setkání na daná témata

Obecný cíl P1.2: V průběhu roku 2018 je zajištěna koordinace terénní práce koordinátorem
terénní práce

34

Komentář: Vzhledem k velkému počtu terénních pracovníků a poskytovatelů je nutné zajistit jejich
koordinaci. V opačném případě hrozí, že kapacity terénních pracovníků nebudou efektivně využity, že
některé adresy časem vypadnou zcela ze zřetele poskytovatelů služeb a kvůli rozdílnému standardu
poskytovaných služeb vznikne prostor pro manipulaci ze strany klientů.

Specifický cíl P1.2.1: Do začátku roku 2018 zajistí město pozici Koordinátora terénní práce
v rozsahu odpovídajícímu alespoň 0,5 úvazku
Garant: MMD
Stav plnění: Splněno. Pozice je od dubna 2018 zajišťována formou dodávané služby, která odpovídá
0,4 úvazku a financována prostřednictvím projektu OPZ Koordinátor terénní práce v Děčíně.
Financování je zajištěno pouze do dubna 2020.
Garant: OSVZ (MMD)
Kroky/aktivity: splněno

Specifický cíl P 1.2.2 Během 6 měsíců od zahájení služby TP vznikne Metodika terénní
práce v Děčíně Do konce roku 2020 vznikne dokument sdružující zkušenosti s koordinací
terénní práce v Děčíně a příklady dobré praxe
Garant: MMD
Stav plnění: V plnění. Materiál vznikne ke konci projektu Koordinátor terénní práce v Děčíně, půjde o
příklady dobré praxe.
Garant: koordinátorka terénní práce (MMD)
Kroky/aktivity: pokračování aktivity

Specifický cíl P 1.2.3.: Od roku 2017 2018 koordinátor terénní práce 1x14 dní jednou
měsíčně vede koordinační schůzky, kazuistické semináře, dále shromažďuje a předává
aktuální a relevantní informace z oblasti vzdělávání, bydlení, zaměstnanosti, zdraví,
výchovy dětí.
Garant: MMD
Komentář: Koordinátor terénní práce pomáhá zajišťovat optimální pokrytí problémových lokalit,
vytvářet jednotný standard terénní práce, rozvíjet místní know-how a potenciál propojení terénní
práce s dalšími aktivitami. Koordinátor terénní práce tak představuje metodickou podporu pro
neziskové organizace. Koordinátor se bude věnovat zejména těmto činnostem:
 1x 14 dní řídí koordinační schůzky terénních pracovníků neziskových organizací, které
představují platformu pro sdílení informací z terénu
 Pravidelně komunikuje s řídícími pracovníky/metodiky jednotlivých organizací
 Připravuje kazuistické semináře – jejich smyslem je na konkrétních příkladech ukázat různé
možnosti řešení vzniklých situací
 Pomáhá organizacím s výběrem vhodných školení pro terénní pracovníky
 Pomáhá s přípravou informačních letáků, smluv a dalších materiálů důležitých pro práci
s klienty a partnerskými institucemi
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Projednává možnosti spolupráce s dalšími institucemi, kultivuje ji a odstraňuje případný
nesoulad
Je zodpovědný za tvorbu metodiky terénní práce a její aktualizaci

Stav plnění: viz výše
Garant: viz výše
Kroky/aktivity: viz výše

Obecný cíl P1.3: Od roku 2018 jsou obyvatelé sociálně vyloučených lokalit aktivizováni
prostřednictvím „komunitních akcí“ a podpory dobrovolnictví
Komentář: V pracovních skupinách vyvstala potřeba zapojovat do řešení problémů v sociálně
vyloučených lokalitách samotné obyvatele. Součástí práce terénních pracovníků bude identifikovat
aktivní osoby z jejich řad a ve spolupráci s nimi připravovat tematicky zaměřená diskusní/vzdělávací
setkání (např. za účasti odborníků – lékařů, učitelů atd.) a společné aktivity (např. úklid v okolí, akce
pro děti, uspořádání sportovního turnaje)

Specifický cíl P1.3.1 Do konce roku 2020 se v sociálně vyloučených lokalitách uskuteční
alespoň 24 „komunitních akcí“ připravených ve spolupráci s místními obyvateli.
Garant: NNO
Stav plnění: Doposud tomuto cíli nebyla věnována pozornost
Garant: koordinátorka terénní práce (MMD), Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu
Kroky/aktivity: koordinační setkání na toto téma, zapojování NZDM

Specifický cíl P1.3.2.: Do konce roku 2020 bude v sociálně vyloučených lokalitách působit
10 komunitních asistentů – dobrovolníků v sociálních službách z řad jejích obyvatel.
Garant: NNO
Komentář: Smyslem je vytipovat a podpořit aktivní obyvatele sociálně vyloučených lokalit.
Dobrovolníci pomáhají ve spolupráci s terénními pracovníky připravovat tematická setkání,
organizovat společné akce (např. úklid veřejného prostranství, akce pro děti aj..). Jejich role a řízení je
popsána v Metodice terénní práce.
Stav plnění: Doposud tomuto cíli nebyla věnována pozornost
Garant: KP/manažerka KS Osoby v krizi, poskytovatelé služeb
Kroky/aktivity: workshop definující roli dobrovolníků a práci s nimi, vyhledávání dobrovolníků, jejich
pilotní využívání při přípravě akcí
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Priorita P2: Snižování zadluženosti a její prevence

Obecný cíl P2.1.: Do roku 2020 bude 1400 osob podpořeno dluhovým poradenstvím, z toho
600 ambulantní formou, 500 terénní formou, 100 formou workshopu, 200 formou
internetové poradny. 20 z nich započne oddlužovací proces
Specifický cíl P2.1.1: Od roku 2018 je v provozu detašované pracoviště dluhové poradny v
Boleticích nad Labem a na Starém městě. Obě jsou k dispozici veřejnosti 1x týdně.
Garant: NNO
Komentář: specifické cíle 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4. musí být naplňovány v rámci jednoho projektu
Stav plnění: Splněno. V rámci projektu Pryč s dluhy! Byla řízena obě pracoviště, k dispozici jsou 1x
týdně. V rámci projektové aktivity bylo podpořeno 55 osob během 121 konzultací – nejčastějšími
oblastmi poradenství byly exekuční řízení, práva a povinnosti dlužníků, dále sporná řízení.
. Podařilo se kompletně zpracovat a podat 3 návrhy na oddlužení.
Garant: Charitní sdružení Děčín, z.s.
Kroky/aktivity: pokračování v projektu

Specifický cíl P2.1.2 Od roku 2018 dojde k navýšení personálního zajištění dluhového
poradenství o 2 úvazky.
Garant: NNO
Komentář: specifické cíle 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4. musí být naplňovány v rámci jednoho projektu
Stav plnění: Splněno. Splněno. Došlo k navýšení kapacity služby a úvazků o 2 od 1.1.2018.
Garant: Charitní sdružení Děčín z.s.
Kroky/aktivity: pokračování v projektu

Specifický cíl P2.1.3: V období 2018- 2020 je realizováno alespoň 9 workshopů k dluhové
problematice
Garant: NNO
Komentář: specifické cíle 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4. musí být naplňovány v rámci jednoho projektu
Stav plnění: V plnění. Od ledna 2018 byly zrealizovány dva workshopy praktické finanční a dluhové
gramotnosti: dne 25.5.2018 s názvem Peníze v rodině a 22.6.2018 s názvem Dluhy v rodině.
Workshopy navštívilo celkem 43 účastníků.
Garant: Charitní sdružení Děčín, z.s.
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Kroky/aktivity: pokračování v projektu

Specifický cíl P2.1.4: Od roku 2018 je v provozu internetová dluhová poradna, kterou do
roku 2020 využije 200 osob.
Garant: NNO
Komentář: specifické cíle 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4. musí být naplňovány v rámci jednoho projektu

Stav plnění: V plnění. V dubnu byla uvedena do provozu internetová dluhová poradna
(www.chsd.cz/poradna), kterou se svými dotazy již využilo 30 osob. Současně byl zřízen i Archiv
zodpovězených dotazů. Dotazy se týkaly nejčastěji oblasti oddlužení, časté dotazy v oblasti exekucí a
dále např. vracení přeplatků na dávkách a oprávněnosti srážek ze mzdy.
Garant: Charitní sdružení Děčín, z.s.
Kroky/aktivity: pokračování v projektu

Specifický cíl P2.1.5:V Do konce roku 2020 je v rámci terénních programů podpořeno 500
osob při řešení dluhové problematiky úvazky.
Garant: NNO
Komentář: Naplňování tohoto cíle je vázáno na obecný cíl P1.1. Zakázky, které se týkají dluhové
problematiky, lze z výkazů terénních pracovníků vykázat.
Stav plnění: V plnění. Terénní programy řeší dluhovou problematiku klientů v jejich přirozeném
prostředí, případně propojí klienty se specializovanými organizacemi. Od ledna do června bylo v
tímto tématice podpořeno organizací Indigo 29 osob, organizací Cinka 4, organizací Poradna pro
občanství, občanská a lidská práva pak 50 osob (zde k 29.7.)
Garant: Cinka z.s, Indigo Děčín z.s. , PPO
Kroky/aktivity: sledování zakázek v dané oblasti

Specifický cíl P2.1.6: V období 2017- 2019 projde programem finanční gramotnosti pro
mládež 80 osob 20 osob
Garant: NNO
Stav plnění: Plněno částečně. Změnou realizátora zamýšleného projektu došlo ke snížení cílového
počtu podpořených mladých osob na 20 (adekvátně k tomu byla využita jen část finanční dotace).
Program finanční gramotnosti je v přípravě - byl upřesněn obsah a lektoři. Plánovaná realizace v 9,
10, 11/2018.
Garant: Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu
Kroky/aktivity: pokračování v projektu
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Tematická oblast 2: Bydlení, bezpečnost,
sociopatologické jevy

Oblast Bydlení: Analytická část
Příčiny, jakož i řešení celé řady problémů spojených se sociálním vyloučením leží v oblasti bydlení.
To, jak sociálně vyloučení bydlí, má přímý vliv na vztahy v sousedství, stav veřejného prostoru,
hodnotu nemovitostí, pocit bezpečí, ale také na stabilitu rodinného prostředí, školní výsledky a
zaměstnatelnost této cílové skupiny. V rámci pracovní skupiny Bydlení, bezpečnost, sociopatologické
jevy se debaty týkaly především následujících problémů:

Fluktuace sociálně vyloučených obyvatel
Podobně jako v případě velkých měst Ústeckého kraje, i v Děčíně je velkým problémem migrace
nízkopříjmových a sociálně vyloučených obyvatel. Ta je na jedné straně poháněna specifickým
segmentem podnikání zacíleného na rodiny v hmotné nouzi a dávky na bydlení, díky němuž je možné
i byt v dezolátním stavu pronajmout za cenu dalece převyšující běžnou tržní hodnotu bytu standardní
kvality. Na straně druhé pak stojí neschopnost nájemníků si bydlení udržet. Na rozdíl od Chomutova,
Litvínova či Mostu však „podnikatelé s chudobou“ v Děčíně neskupují byty v různých objektech, nýbrž
vlastní celé domy. Skutečnost, že většina děčínských problémových adres je v soukromých rukách,
velice znesnadňuje jakoukoliv intervenci, neboť vše závisí na ochotě majitelů spolupracovat, která se
až na pár světlých výjimek ukázala být mizivá. Magistrátem ustavená pracovní skupina „Dobrá
adresa“ během více než ročního působení seznala, že samosprávy nemají v současné době zákonné
prostředky, jak neúnosný technický a zdravotní stav domů v soukromém vlastnictví řešit.
Ve všech lokalitách zařazených do Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR z roku 2015 je fluktuace
nájemníků enormní. Například do sledovaných 5 panelových domů s největší koncentrací sociálně
vyloučených obyvatel v Boleticích nad Labem přišlo v období leden-říjen 2015 373 osob. To
představuje přibližně 40 % nájemníků. Podobné hodnoty vykazují i další sociálně vyloučené lokality.
Do paneláku v Zelené ulici bylo přihlášeno za stejné období 64 osob (cca 30 % nájemníků), do domů
v Krátké ulici pak 66 lidí (cca 30 % nájemníků). Časté stěhování má ohromný negativní vliv na
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samotné rodiny, ale i na sousedství a práci institucí. Například dítě, které se často stěhuje, má
problém zvládat učivo a zvykat si na nový kolektiv, stejně tak škola, ve které se vystřídá během
školního roku větší počet žáků21, musí tempo výuky přizpůsobit neustálým změnám, což vysiluje jak
žáky, tak pedagogický sbor. Podobně negativní dopad lze vysledovat v oblasti sociální práce,
zaměstnanosti a vztahu k místu a sousedství.

Sousedské vztahy
S vysokou fluktuací do značné míry souvisí i napětí mezi obyvateli sociálně vyloučených lokalit a lidí
v sousedství. Nejvíce vyhrocená je situace v Boleticích nad Labem. Postupná degradace veřejného
prostoru se zde projevuje postupným omezením nabídky služeb, hlukem (zejména v letních
měsících), ale i poklesem ceny nemovitostí. Naopak podíl sociálně vyloučených romských rodin
každoročně stoupá. Během roku 2015 byla zaznamenána silná migrace nejen z regionu, ale i ze
vzdálenějších měst, zejména z Mladé Boleslavi. Upevnila se tak silná nevraživost mezi starousedlíky,
starousedlými Romy a nově příchozími, převážně romskými rodinami. Romové, kteří v Děčíně bydlí
déle, mají za to, že jim nově příchozí kazí pověst. Majorita trpí pocity bezmoci a propadá skepsi
ohledně dalšího vývoje na sídlišti. Nově příchozí rodiny se naopak setkávají s odmítnutím a
pohrdáním. Napětí mezi Romy a majoritou je však patrné i v jiných částech města. Kromě Romů čelí
nárůstu nepřátelských nálad také Vietnamci, ruskojazyčné skupiny obyvatelstva, bezdomovci a
narkomani atd.

Bytová politika města
Podobně jako v případě většiny měst v ČR, i v Děčíně došlo v průběhu 90.let k masové privatizaci
obecního bytového fondu, v jejímž důsledku magistrát přišel o možnost vytvářet efektivní bytovou
politiku na spravovaném území a vznikly též podmínky pro zmiňovaný obchod s chudobou.
V současné chvíli má město Děčín k dispozici 630 bytových a 35 nebytových prostor ve 26 domech a
dalších 13 bytových a 7 nebytových prostor v domech jiných vlastníků. 300 z těchto bytů funguje
v režimu bytů zvláštního určení pro seniory využívající pečovatelskou službu. Ve vlastnictví města se
nachází i prázdný objekt na Labském nábřeží, který až do povodňové kalamity v roce 2012 obývali
sociálně slabí, a malometrážní byty nižší kvality v budově bývalé školy ve Vilsnické ulici, které jsou pro
sociálně slabé určeny dodnes (viz výše). Každoročně je uvolňován jen malý počet bytů. Za rok 2015
to bylo cca 30 bytů. Některé domy v okrajových částech města jsou obývány nájemníky dlouhodobě
(průměrná doba nájmu téměř 30 let), v jiných je obměna nájemníků dynamičtější. Nájemné

21

Ve školním roce 2015/2016 se v boletické škole vystřídalo 90 žáků.
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v městských bytech se odvíjí od jejich technického stavu, nicméně i v nejvyšší kategorii se platí 60
Kč/m2, což je výrazně méně než v bytech s tržním nájemným.
O přidělování bytů rozhoduje vedoucí Odboru místního hospodářství a majetku města na doporučení
bytové komise. V současnosti neexistují stanovená pravidla na přidělování uvolněných bytů (je zde
pouze podmínka bezdlužnosti), ani koncepce využívání bytového fondu. Město samo spravuje svůj
bytový fond teprve od roku 2012. Do té doby tuto činnost zajišťovaly správcovské firmy. Tato agenda
je tedy pro město relativně nová. Podle vedoucího bytového fondu nemá oddělení kapacity na to,
aby jeho pracovníci pravidelně domy obcházeli a kontrolovali.
Pracovníci Centra sociálních služeb upozorňují na skutečnost, že není adekvátně dořešena návaznost
jejich pobytových sociálních služeb, konkrétně Azylového domu pro muže a matky s dětmi a
Doléčovacího centra. Klienti těchto služeb potřebují pro úspěšný návrat do společnosti stabilní a
vzhledem k minulosti těchto osob nepatogenní prostředí. Sehnat pro klientelu dostupné bydlení na
trhu je velice nesnadné.
V současné době je připravován zákon o sociálním bydlení, který by podle koncepce schválené
Vládou ČR dne 12.10.2015 uložit samosprávám povinnost vytvářet odpovídající kapacity sociálních
bytů pro sociálně slabé občany. Ačkoliv není jasné, v jaké podobě, kdy a zda vůbec bude zákon přijat,
v okamžiku, kdy se tak stane, bude muset město velice pravděpodobně svou bytovou politiku
radikálně přehodnotit, neboť je zřejmé že současný stav bytového fondu je vzhledem k počtu
sociálně slabých nedostatečný.
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Oblast Bydlení, bezpečnost, sociopatologické jevy: Návrhová část
Přehledová tabulka návrhové části pro oblast Bydlení
Priorita

Obecný cíl

Specifický cíl

Priorita B1: Snížení
fluktuace osob
ohrožených sociálním
vyloučením

Obecný cíl B1.1.: Do
konce roku 2020 dojde ke
zlepšení kvality bydlení v
sociálně vyloučených
lokalitách

Specifický cíl B1.1.1: V průběhu roku
2018 začínají působit domovníci
v městských domech ve Vilsnické a
Tržní ulici

Obecný cíl B1.2. Do konce
roku 2020 klesne v
sociálně vyloučených
lokalitách podíl ukončení
nájemních smluv z
důvodu neplacení nájmu
dojde v sociálně
vyloučených lokalitách
k poklesu případů ztráty
bydlení

Financování
KPSVL
2 112 000 Kč

Specifický cíl B1.1.2: Do konce roku
2020 bude působit alespoň 5
domovníků v domech soukromníků na
problematických adresách

Bez čerpání
ESF

Specifický cíl B1.1.3: Je vyvíjen
kontinuální tlak na problémové
pronajímatele prostřednictvím kontrol
hasičského záchranného sboru,
finančního úřadu a hygienické stanice

systémové

Specifický cíl B1.1.4: Od roku 2018
funguje v městských domech ve
Vilsnické a Tržní ulici interní kamerový
systém

60 000 Kč

Specifický cíl B1.1.5: Během roku 2018
proběhne monitoring kvality bydlení
v problematických domech a bude
zopakován v roce 2020.
Specifický cíl B1.2.1.: Do konce roku
2018 působí v sociálně vyloučených
lokalitách 10 terénních pracovníků,
kteří ve spolupráci s klienty, ÚP ČR,
pronajímateli a komunitními asistenty
pomáhají zajistit včasné placení
nájemného

Bez čerpání
ESF

Specifický cíl B1.2.2 V sociálně
vyloučených lokalitách je
prostřednictvím terénních pracovníků

viz.P1.1.1, P
1.1.2, P1.1.3.

42

Bez čerpání
ESF

prováděna osvěta ohledně
hospodárného využívání bytu, do
konce roku 2020 jsou uspořádána na
toto téma alespoň 3 vzdělávací
setkání.

Obecný cíl B1.3: Do roku
2020 budou posíleny
kompetence soukromých
pronajímatelů a orgánů
společenství vlastníků v
oblasti sociální integrace

Priorita B2.: Zlepšení
sousedských vztahů v
sociálně vyloučených
lokalitách

Obecný cíl B2.1.: Do
konce roku 2020 funguje
Komunitní centrum v
Boleticích

Specifický cíl B1.2.3: Od roku 2018 je v
provozu detašované pracoviště
dluhové poradny v Boleticích nad
Labem a na Starém městě. Obě jsou
k dispozici veřejnosti 1x týdně.

Viz. P2.1.1

Specifický cíl B1.3.1: Do konce roku
vznikne platforma sdružující soukromé
pronajímatele, předsedy SVJ, zástupce
Magistrátu a NNO
Specifický cíl B1.3.2: Do roku 2020 se
pracovníci poskytovatelů sociálních
služeb a sociální pracovníci města
pravidelně účastní domovních schůzí
společenství vlastníků a spolupracují
celkem s 5 předsedy SVJ
Specifický cíl B1.3.3: Do konce roku
2020 proběhnou alespoň 3 semináře
pro pronajímatele a předsedy SVJ
v oblasti sociální integrace a řešení
problematického soužití
Specifický cíl B1.3.4: Do roku 2020
vznikne soubor metodických příruček
pro předsedy SVJ
Specifický cíl B1.3.5: Od roku 2018
nabízí městská policie poradenství pro
pronajímatele ve věci využívání
kamerových systémů
Specifický cíl B2.1.1:Do plánování
podoby komunitního centra se zapojí
alespoň 50 obyvatel Boletic nad
Labem

systémové

Specifický cíl B2.1.2: Do konce roku
2020 je v provozu komunitní centrum
v Boleticích v prostorách ZŠ Míru

Jiný zdroj
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systémové

systémové

Bez čerpání
ESF
Bez čerpání
ESF

Jiný zdroj

Obecný cíl B2.2: Do roku
2019 dojde k poklesu
míry znečištění veřejného
prostoru

Specifický cíl B2.1.3: Od roku 2018 je
zřízena pozice mediátora, který
efektivně řeší napětí v sousedství a
sousedské spory

1 610 000 Kč

Specifický cíl B2.2.1: Do roku 2020 je
udržen tým zajišťující úklid v Boleticích
nad Labem

systémové

Specifický cíl B2.2.2: Alespoň 10
systémové
správců veřejného prostranství je
udrženo do roku 2020.
Specifický cíl B2.2.3: Na udržování
viz P1.1, P1.3,
pořádku a klidu v sociálně vyloučených B1.1.1
lokalitách podílejí domovníci/terénní
pracovníci/komunitní asistenti a do
konce roku 2020 bude zorganizováno
alespoň 6 brigád.
Obecný cíl B2.3: Do roku
2019 dojde k poklesu
obtěžujícího chování
mládeže na veřejnosti

Priorita B3: Zajištění
dostupnosti
odpovídajícího
důstojného bydlení
prostřednictvím
systému prostupného
bydlení

Obecný cíl B3.1: Do konce
roku 2020 projde alespoň
5 účastníků programu
prostupného bydlení do
standardního nájemního
bydlení mimo sociálně
vyloučené lokality

Specifický cíl B2.3.1: Od roku 2018
všechna NZDM v Děčíně provozují
terénní formu služby a aktivně pracují
s dětmi a mládeží v ulicích

systémové

Specifický cíl B2.3.2: Do konce roku
2018 je v provozu nové NZDM na
Starém městě s okamžitou kapacitou
alespoň 30 klientů.

6 584 700Kč

Specifický cíl B3.1.1: Od roku 2018 systémové
jsou k dispozici 2 městské byty pro
klienty opouštějící Azylový dům pro
muže a matky s dětmi. Nájemníci jsou
podporováni sociální prací pro získání
standardního nájemního bydlení
Specifický cíl B3.1.1: Od roku 2019 je
k dispozici 5 městských bytů pro
účastníky programu prostupného
bydlení. Nájemníci jsou podporováni
sociální prací pro získání standardního
nájemního bydlení.

44

Obecný cíl B3.2: V letech
2018 – 2020 jsou
vytvářeny kapacity pro
bydlení nízkopříjmových
skupin obyvatel

Specifický cíl B3.1.2: Od roku 2018
jsou k dispozici 2 městské byty pro
klienty opouštějící Doléčovací
centrum. Nájemníci jsou podporováni
sociální prací pro získání standardního
nájemního bydlení

systémové

Specifický cíl B3.1.3: Od roku 2018 je
k dispozici 1 městský byt pro klienty
Sociálně aktivizačních služeb pro
rodiny s dětmi. Nájemníci jsou
podporováni sociální prací pro získání
standardního nájemního bydlení.

systémové

Specifický cíl B3.2.1: Do konce roku
2017 vznikne Koncepce bydlení města
Děčín reagující na podmínky zákona o
sociálním bydlení

Jiný zdroj (ITI)
200 000Kč
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Priorita B1: Snížení fluktuace osob ohrožených sociálním vyloučením
Komentář: Sociálně vyloučené lokality a problémové domy se vyznačují vysokou mírou fluktuace
obyvatel, což s sebou nese řadu problémů:
1) Lidé bez vztahu k místu svého bydliště mají spíše tendenci se o své okolí nestarat či ho ničit
(nepořádek, vandalismus).
2) Lidé bez dlouhodobých vazeb na své sousedy mají spíše tendenci přehlížet potřeby lidí ve svém
okolí (hluk, nepořádek).
3) Nestabilita v oblasti bydlení se negativně podepisuje na jiných oblastech života - a) horší pracovní
výkony nebo hledání bydlení namísto hledání práce, b) horší docházka dětí do školy nebo i změny
škol v důsledku stěhování, negativní dopad na zdraví, zejména psychické, d) zadluženost - půjčky na
kauce, stěhováky, zařízení bytu…
4) Lidi, kteří často mění bydliště, je obtížnější podporovat prostřednictvím služeb, odstěhování klienta
vedoucí k přerušení spolupráce je navíc demotivující i pro pracovníka služby.
5)Často uvolňované byty v sociálně vyloučených lokalitách podporují migraci sociálně slabých osob
z regionu.

Obecný cíl B1.1: Do konce roku 2020 dojde ke zlepšení kvality bydlení v sociálně
vyloučených lokalitách
Specifický cíl B1.1.1: V průběhu roku 2018 začínají působit domovníci v městských domech
ve Vilsnické a Tržní a Myslbekově ulici
Garant: MMD
Komentář: Domovníci mohou sledovat kamerový systém a dohlížet na udržování pořádku v domě,
mohou být prostředníky mezi OMH a nájemníky, mohou zajišťovat drobné opravy v domě. Domovníci
by se měli rekrutovat z obyvatel domu, kteří prostředí dobře znají a teoreticky jsou zastižitelní i mimo
pracovní dobu.
Stav plnění: Splněno částečně. Před podáním projektu bylo vedením města rozhodnuto, že dům ve
Vilsnické ulici projde rozsáhlou rekonstrukcí a změní svůj účel. Namísto Vilsnické byl pro umístění
domovníka vytipován v Myslbekově ulici jiný dům. Domovníci začali působit od dubna 2018.
Garant: MMD (OR, OMH)
Kroky/aktivity: pokračování v projektu, vyhodnocování účelnosti

Specifický cíl B 1.1.2: Do konce roku 2020 bude působit alespoň 5 domovníků v domech
soukromníků na problematických adresách
Garant: ASZ, MMD, NNO
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Komentář: Možnosti zavádět domovníky u soukromníků jsou omezené. Dosažení cíle předpokládá
intenzivní jednání se soukromými pronajímateli ze strany ASZ, města a NNO (vazba na B1.3)
Stav plnění: Doposud tomuto cíli nebyla věnována pozornost.
Garant: není určen
Kroky/aktivity: monitoring lokalit (viz B1.1.5), jednání s majiteli o zřízení pozice

Specifický cíl B1.1.3: Je vyvíjen kontinuální tlak na problémové pronajímatele
prostřednictvím kontrol hasičského záchranného sboru, finančního úřadu a hygienické
stanice
Garant: MMD
Stav plnění: Touto agendou se zabývala pracovní skupina Dobrá adresa vedená primátorkou. K
poslednímu setkání došlo dne 20.9. 2017, kdy bylo konstatováno, že byly využity všechny zákonné
možnosti. Agendu částečně přebírá Koordinátor terénní práce.
Garant: koordinátor terénní práce, MMD
Kroky/aktivity: mezioborová setkání k danému tématu,

Specifický cíl B1.1.4: Od roku 2018 funguje v městských domech ve Vilsnické a Tržní ulici
interní kamerový systém
Garant: MMD
Komentář: Realizace možná pouze ve vazbě na B 1.1.1
Stav plnění: Nesplněno. V domě v Tržní ulici byl kamerový systém zaveden před schválením SPSZ, v
domu v Myslbekově ulici není opatření v plánu. Plnění cíle se neočekává
Garant: x
Kroky/aktivity: x

Specifický cíl B1.1.5: Během roku 2018 proběhne monitoring kvality bydlení
v problematických domech a bude zopakován v roce 2020.
Garant: ASZ, NNO
Komentář: Monitoring má za cíl a)zvýšit informovanost zainteresovaných aktérů o stavu bydlení
b)zajistit podklady pro posouzení naplnění obecného cíle „B 1.1.: Zlepšení kvality bydlení v sociálně
vyloučených lokalitách“. Šetření se bude zaměřovat zejména na stav a údržbu společných prostor,
technický stav domů a bytů, výskyt plísní, hlodavců a obtížného hmyzu, počet osob v jednom bytě,
sousedské soužití, fluktuace nájemníků, praktiky pronajímatelů.
Stav plnění: Plněno částečně. Monitoring problematických domů probíhá, nicméně bez sjednocené
metodiky a bez užití indikátorů umožňující sledovat změnu. Organizace Indigo Děčín monitoruje, fotí,
předává informace koordinátorce terénní práce, následně situace v domech řešena s městem. PPO a
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rovněž situaci sleduje. Na setkání KS Osoby v krizi bylo domluveno, že pod vedením koordinátorky
terénní práce dojde ke sjednocení metodiky sledování kvality bydlení u organizací působících
v terénu.
Garant: koordinátorka terénní práce (MMD), Cinka z.s., Indigo Děčín z.s., PPO
Kroky/aktivity: stanovení metodiky/indikátorů, mapování

Obecný cíl B1.2. Do konce roku 2020 klesne v sociálně vyloučených lokalitách podíl
ukončení nájemních smluv z důvodu neplacení nájmu dojde v sociálně vyloučených
lokalitách k poklesu případů ztráty bydlení
Komentář: Zatímco v případě obecního bytového fondu nebude problém sehnat potřebná data pro
vyhodnocení cíle, u soukromníků je třeba se spolehnout na určitou vstřícnost. Alternativou k tomuto
druhu dat mohou být informace o počtu přihlášených osob z evidence obyvatel.
Formulace obecného cíle byla změněna na setkání koordinační skupiny KP Osoby v krizi 28.8.2018.
Z debaty vplynulo, že je velice obtížné pátrat skutečných po motivech ukončování smlouvy. Obě
strany mohou důvody zamlčovat. Případy ztráty bydlení, a jejich zabránění, lze evidovat při sociální
práci bez ohledu na pátrání po motivech.

Specifický cíl B 1.2.1.: Do konce roku 2018 působí v sociálně vyloučených lokalitách 10
terénních pracovníků, kteří ve spolupráci s klienty, ÚP ČR, pronajímateli a komunitními
asistenty pomáhají zajistit včasné placení nájemného
Garant: NNO
Komentář: vazba na P 1.1.
Stav plnění: Plněno průběžně.
Garant: koordinátorka terénní práce (MMD), Cinka z.s., Indigo Děčín z.s., PPO
Kroky/aktivity: sledování této kategorie u klientů služeb

Specifický cíl B 1.2.2 V sociálně vyloučených lokalitách je prostřednictvím terénních
pracovníků prováděna osvěta ohledně hospodárného využívání bytu, do konce roku 2020
jsou uspořádána na toto téma alespoň 3 vzdělávací setkání.
Garant: NNO
Komentář: vazba na P 1.2
Stav plnění: Cíl byl po diskusi v rámci koordinačních skupin z plánu vyškrtnut. Skupinová setkání se
nezdají být vhodnou formou, jak téma s cílovou skupinou otevírat.
Garant: x
Kroky/aktivity: x
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Specifický cíl B 1.2.3: Od roku 2018 je v provozu detašované pracoviště dluhové poradny v
Boleticích nad Labem a na Starém městě
Garant: NNO
Komentář: cíl je totožný s P2.1.1

Obecný cíl B1.3: Do roku 2020 budou posíleny kompetence soukromých pronajímatelů a
orgánů společenství vlastníků jednotek v oblasti sociální integrace
Komentář: Je naprosto klíčové zaměřit při řešení problematiky sociálního vyloučení pozornost na
soukromé pronajímatele a začít je chápat jako důležité aktéry integračního procesu a to nejméně ze
tří důvodů: 1)Naprostá většina sociálně vyloučených osob bydlí v pronájmu u soukromých
pronajímatelů. Město má v těchto případech značně omezené možnosti, jak problém sociálního
vyloučení řešit. 2)Zkušenosti z Mostu, Litvínova a Chomutova ukazují na zranitelnost SVJ ve vztahu
k obchodníkům s chudobou. Ač situace v Děčíně doposud není kritická, je důležité působit
preventivně a zabránit rozšiřování sociálně vyloučených lokalit 3)připravovaný zákon o sociálním
bydlení umožňuje obcím zajistit část kapacit u soukromých pronajímatelů, což je cesta, kterou se
patrně vydá i Děčín.

Specifický cíl B1.3.1: Do konce roku 2017 vznikne platforma sdružující soukromé
pronajímatele, předsedy SVJ, zástupce Magistrátu a NNO
Garant: ASZ, MMD
Komentář: Tématem problematického soužití a byznysu s chudobou se v Děčíně zabývala pracovní
skupina Dobrá adresa pod vedením primátorky. Smyslem opatření je podobné aktivity udržet a
rozšířit jejich záběr na síťování soukromníků a orgánů SVJ.
Stav plnění: V plnění. 26.4.2018 proběhlo setkání primátorky, zástupců ASZ a MP s předsedy SVJ na
téma obchod s chudobou. Zúčastnilo se jej 13 zájemců, kteří deklarovali svoji ochotu scházet se cca
3x ročně. Pracovní skupina Dobrá adresa se však naposledy sešla 20.0.2017, agendu částečně
přebrala koordinátorka terénní práce. Zmíněné činnosti však nejsou zatím propojeny.
Garant: MMD (pro přesnější určení je třeba vyčkat na nové vedení města vzešlé z komunálních voleb
2018)
Kroky/aktivity: setkání

Specifický cíl B1.3.2: Do roku 2020 se pracovníci poskytovatelů sociálních služeb a sociální
pracovníci města pravidelně účastní domovních schůzí společenství vlastníků a
spolupracují celkem s 5 předsedy SVJ
Garant: ASZ, MMD, NNO
Stav plnění: Tomuto cíli prozatím nebyla věnována pozornost.
Garant: nebyl určen
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Kroky/aktivity: je třeba určit garanta aktivity

Specifický cíl B1.3.3: Do konce roku 2020 proběhnou alespoň 3 semináře pro
pronajímatele a předsedy SVJ v oblasti sociální integrace a řešení problematického soužití
Garant: ASZ, MMD
Stav plnění: V plnění. Viz B1.3.1
Garant: Viz B1.3.1
Kroky/aktivity: Viz B1.3.1

Specifický cíl B1.3.4: Do roku 2020 vznikne soubor metodických příruček pro předsedy SVJ
Garant: ASZ, MMD
Komentář: Metodické příručky mohou mít různou formu. Měly by obsahovat informace právního
charakteru, zkušenosti s řešením problematického soužití v Děčíně a dalších městech, důležité
kontakty v Děčíně
Stav plnění: Plněno průběžně. ASZ vydala příručku "Jak řešit dluhy vlastníka jednotky?“, která je k
dispozici v tištěné podobě v budovách Magistrátu města Děčín, v elektronické podobě je přístupná na
webu města a byla také distribuována účastníkům semináře pro předsedy SVJ. Poradenství pro SVJ je
součástí připravované bytové koncepce města Děčín.
Garant: MMD
Kroky/aktivity: zjišťování potřeb SVJ/setkání se zástupci SVJ, zveřejňování relevantních dokumentů
na webu města

Specifický cíl B1.3.5: Od roku 2018 nabízí městská policie poradenství pro pronajímatele
ve věci využívání kamerových systémů
Garant: MP
Stav plnění: Přijetí směrnice GDPR do českého právního prostředí učinilo know-how MP ohledně
ukládání dat z kamerových systémů neaktuální. S poradenstvím je třeba posečkat
Garant: MP
Kroky/aktivity: nabídnutí možnosti poradenství na webu města

Priorita B2: Zlepšení sousedských vztahů sociálně vyloučených lokalitách
Obecný cíl B 2.1.: Do konce roku 2019 funguje Komunitní centrum v Boleticích
Komentář: Komunitní centrum není sociální službou pro sociálně vyloučené osoby, nýbrž místem,
které stmeluje lidí v sousedství. Místem, které mohou občané využít pro společná setkávání,
vzdělávací a kulturní akce, kde mohou diskutovat, a je také místem, které sami utvářejí.
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Specifický cíl B2.1.1: Do plánování se zapojí alespoň 50 obyvatel Boletic nad Labem pomocí
participativních metod.
Garant: MMD, NNO
Komentář: Zkušenosti ASZ v Toužimi a Teplé ukazují, že o podobných projektech je třeba občany
dobře informovat a zapojit je do plánování. Zde se nabízí využití projektu Multikulturního centra
Praha, které bude ve vybraných obcích Ústeckého kraje participativní metody rozvíjet. Město je
s realizátory projektu v kontaktu.
Stav plnění: Vzniku komunitního centra v Boleticích nad Labem nebyla prozatím věnována pozornost
Garant: MMD
Kroky/aktivity: je třeba vyčkat na vedení města vzešlé z komunálních voleb 2018

Specifický cíl B2.1.2: Do konce roku 2020 je v provozu komunitní centrum v Boleticích
v prostorách ZŠ Míru
Garant: MMD
Komentář: Podoba a funkce do určité míry vzejde z plánování (viz B2.1.1).
Stav plnění: Vzniku komunitního centra v Boleticích nad Labem byla věnována pouze okrajová
pozornost. V rámci zastupitelstvem schváleného dokumentu Koordinovaný přístup ke škole s vyšším
výskytem žáků se ztíženými životními podmínkami byl představen plán rekultivace budov, hřiště a
okolí ZŠ Míru.
Garant: MMD
Kroky/aktivity: je třeba vyčkat na vedení města vzešlé z komunálních voleb 2018

Specifický cíl B2.1.3: Od roku 2018 je zřízena pozice mediátora, který efektivně řeší napětí
v sousedství a sousedské spory
Garant: MMD
Komentář: Mediátor je terénním komunitním pracovníkem. Působí v Boleticích nad Labem
následujícím způsobem:






Oslovuje a vyhledává občany, kteří by byli ochotni ve svém volném čase se podílet na
zlepšování života v dané lokalitě. Je aktivní mj. na sociálních sítích, neboť ty jsou i díky pocitu
jisté anonymity místem, kde se vytváří negativní náhled na určitou lokalitu/komunitu
Vyhledává a definuje problémy trápící obyvatele lokality. Tyto problémy předává dalším
členům vznikající komunity se žádostí o jejich řešení či minimalizaci.
Sbírá podněty od členů komunity a přenáší je dál na příslušné úřady (policie, jednotlivé
odbory magistrátu, středisko městských služeb, NNO).
Organizuje pravidelná setkání s členy komunity i s dalšími obyvateli lokality s cílem hodnotit
vývoj situace, hledat možná řešení problémů a zejména s cílem stmelování zainteresovaných
jedinců.
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Organizuje a propaguje akce konané ve veřejném prostoru mající primární cíl stmelování
obyvatel lokality a sekundární cíl např. úklid okolí, zájmové vzdělávání, akce pro děti atd.
Postupně je dosahováno snížení sídlištní anonymity a větší sounáležitosti mezi obyvateli
lokality, hrdosti na své bydliště a zodpovědnosti za své okolí.

Stav plnění: Žádný odbor Magistrátu města Děčín neměl zájem tuto aktivitu naplňovat.
Garant: x
Indikátory: x
Harmonogram: x

Obecný cíl B2.2: Do roku 2019 dojde k poklesu míry znečištění veřejného prostoru

Specifický cíl B2.2.1: Do roku 2020 je udržen tým zajišťující úklid v Boleticích nad Labem
Garant: MMD
Stav plnění: Plněno průběžně. Tým tvoří stabilně 6 zaměstnanců a dle docházky SMS doplňuje
pracovníky v režimu veřejné služby, v průměru 2 osoby týdně.
Garant: SMS, ÚP ČR
Kroky/aktivity: pokračovat v aktivitě

Specifický cíl B2.2.2: Alespoň 10 správců veřejného prostranství je udrženo do roku 2020.
Garant: MMD
Stav plnění: Plněno průběžně. Od března do května 2018 aktivita neprobíhala z důvodu ukončení
dotace v rámci VPP na tyto pozice. Po projednání v RM č. 18-09-29-03 navýšen počet kmenových
zaměstnanců SMS (i navýšení rozpočtu SMS na mzdy), od června první tři nástupy a postupně bude
přibírat do celkového počtu 12 – správců veřejného prostranství.
Garant: SMS, ÚP ČR
Kroky/aktivity: pokračovat v aktivitě

Specifický cíl B2.2.3: Na udržování pořádku a klidu v sociálně vyloučených lokalitách
podílejí domovníci/terénní pracovníci/komunitní asistenti. Do konce roku 2020 bude
zorganizováno alespoň 6 brigádních úklidů okolí.
Garant: NNO
Komentář: Vazba na P1.1, P1.3.2, B1.1.2, B1.1.3
Stav plnění: Tomuto cíli doposud nebyla věnována pozornost
Garant: viz. P1.3.1
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Kroky/aktivity: viz P1.3.1

Obecný cíl: B 2.3 Do roku 2019 dojde k poklesu obtěžujícího chování mládeže na veřejnosti

Specifický cíl B2.3.1: Od roku 2018 všechna NZDM v Děčíně provozují terénní formu služby
a aktivně pracují s dětmi a mládeží v ulicích
Garant: NNO
Komentář: Zejména v letních měsících bývá návštěvnost nízkoprahových zařízení výrazně nižší než
přes zimu. Děti a mládež preferují trávit čas venku. Terénní forma služby umožňuje udržovat kontakt
s klienty přes celý rok, kontaktovat nové a zejména dávat venkovní zábavě formu a řád.
Stav plnění: Nesplněno. Terénní formu služby má registrován pouze NZDM U parku
Garant: x
Kroky/aktivity: x

Specifický cíl B2.3.2: Do konce roku 2018 je v provozu nové NZDM na Starém městě
s okamžitou kapacitou alespoň 30 klientů.
Garant: NNO
Komentář: shodný cíl s V 4.1.1
Stav plnění: Od ledna 2018 zahájil provoz Klub pro mladé Prosapia, nám. Svobody 668/2 (technicky
vzato se jedná o Nové město, nicméně lokality Starého města jsou v docházkové vzdálenosti). Do
června využilo služeb klubu 14 unicitních uživatelů, 12 osob využilo klub opakovaně.
Garant: Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu
Kroky/aktivity: pokračovat v aktivitě

Priorita B3: Zajištění dostupnosti odpovídajícího důstojného bydlení prostřednictvím
systému prostupného bydlení
Obecný cíl B3.1: Do konce roku 2020 projde alespoň 5 účastníků programu prostupného
bydlení do standardního nájemního bydlení mimo sociálně vyloučené lokality a „špatné
adresy“
Komentář: Smyslem tohoto pilotního programu je umožnit motivovaným jedincům a rodinám
opustit pobytové služby, případně prostředí sociálně vyloučené lokality. Zejména u pobytových
služeb je problematické zajistit, aby je klienti mohli opustit. Jedná se zpravidla o osoby bez
prostředků, mnohdy stigmatizované a zranitelné. Cílem je vytvoření prostupných bytů v rámci
městského bytového fondu. O přidělení těchto bytů by rozhodovala speciální komise. Pro každého
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klienta by byl sestaven individuální plán. Za pomoci sociální práce by se klient po maximálně 2 letech
posunul do standardního bydlení.

Specifický cíl B3.1.1: Od roku 2018 jsou k dispozici 2 městské byty pro klienty opouštějící
Azylový dům pro muže a matky s dětmi. Nájemníci jsou podporováni sociální prací pro
získání standardního nájemního bydlení
Garant: MMD
Komentář: Byty musí být zařízeny

Specifický cíl B3.1.2: Od roku 2018 jsou k dispozici 2 městské byty pro klienty opouštějící
Doléčovací centrum. Nájemníci jsou podporováni sociální prací pro získání standardního
nájemního bydlení
Garant: MMD
Komentář: Byty musí být zařízeny

Specifický cíl B3.1.3: Od roku 2018 je k dispozici 1 městský byt pro klienty Sociálně
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Nájemníci jsou podporováni sociální prací pro
získání standardního nájemního bydlení.
Garant: MMD
Komentář: Byty musí být zařízeny

Specifický cíl B3.1.1: Od roku 2019 je k dispozici 5 městských bytů pro účastníky programu
prostupného bydlení. Nájemníci jsou podporováni sociální prací pro získání standardního
nájemního bydlení.

Stav plnění: V plnění. V průběhu listopadu 2017 byla dvakrát svolána pracovní skupina složená ze
zástupců ASZ, OSVZ, CSS a NNO, aby připravila návrh metodiky programu prostupného bydlení.
Jedním ze zásadních výstupů bylo upuštění od kvótního zastoupení klientů jednotlivých služeb. Proto
jsou cíle B3.1.1, B3.1.2, B3.1.3 sloučeny. Taktéž bylo rozhodnuto, že byty nebudou zařízeny předem.
Systém prostupného bydlení, stejně jako návrh metodiky je zařazen do vznikající bytové koncepce.
Garant: OSVZ, OMH, NNO
Kroky/aktivity: vybrání bytů, ustavení komise, výběr nájemníků, vyhodnocování programu
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Oblast Bezpečnost a prevence sociopatologických jevů: Analytická část
V roce 2015 řešil ÚO PČR Děčín 3316 trestných činů. Index kriminality byl 249,9, čímž se Děčín blíží ke
krajskému průměru. Obvodní oddělení Děčín - město v roce 2015 evidovalo 789 trestných činů a
index kriminality byl 283, obvodní oddělení Děčín – Podmokly evidovalo 650 trestných činů a index
kriminality byl 197,9. Na základě dat z dostupných statistik i z informací od ÚO PČR, lze konstatovat,
že v posledních letech dochází v Děčíně k postupnému snižování nápadu trestné činnosti (dostupné
z www.mapakriminality.cz).

Tabulka č. 2: Trestná činnost podle obvodních oddělení za rok 2015

%

Objasněno

Index kriminality
197,9

Zjištěno

Index kriminality
283

Objasněno

Děčín- Podmokly

Zjištěno

Děčín – město

%

789

477

60

650

413

64

Vraždy

0

0

-

1

1

100

Znásilnění

0

0

-

0

0

-

Fyzické útoky

40

14

35

36

27

75

Loupeže

4

0

0

5

3

60

Vloupání do
obydlí

19

12

63

22

13

59

Trestné činy
celkem

Míra kriminality v sociálně vyloučených lokalitách není vyšší než v jiných částech města. Výjezdy
strážníků Městské policie do těchto míst souvisí především s problematikou občanského soužití a
sníženým pocitem bezpečí. V Boleticích nad Labem v proto již několik let působí asistenti prevence
kriminality (v současné době 10) a je v provozu kamerový systém. Velkým problémem jsou
jednoznačně drogy. Epicentrem je podle terénních pracovníků K-centra městská část Podmokly. Mezi
mládeží je vysoce rozšířená konzumace alkoholu, tabáku a marihuany. Neobvyklé ale není ani užívání
pervitinu. Obzvláště zranitelnou skupinou jsou děti z nepodnětného prostředí sociálně vyloučených
lokalit a z dysfunkčních rodin. Mezi staršími uživateli se kromě pervitinu lze setkat i se subutexem a
nejrůznějšími léky získanými bez lékařského předpisu. Druhým velkým problémem je hazard, který
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kromě závislosti samotné způsobuje značné výkyvy v rodinném rozpočtu a může vést ke ztrátě
bydlení, nepravidelné školní docházce, domácímu násilí, krádežím apod.

Oblast Bezpečnost a prevence sociopatologických jevů: Návrhová část
Oblast: Bezpečnost a prevence sociopatologických jevů
Priorita

Obecný cíl

Specifický cíl

Priorita S1: Posílení
bezpečnosti a prevence
sociopatologických jevů

Obecný cíl S1.1Do konce
roku 2018 dojde k
omezení hazardu
Obecný cíl: S1.2: Do
konce roku 2018 je
zvýšen dohled v sociálně
vyloučených lokalitách

Specifický cíl:S1.1.1: Do konce roku
2017 je v účinnosti vyhláška omezující
hazard na území města
Specifický cíl: S1.2.1: Od roku 2018
zajišťuje nepřetržitý dohled v sociálně
vyloučených lokalitách 10 Asistentů
prevence kriminality
Specifický cíl: S1.2.2: Do konce roku
2020 budou každoročně
modernizovány 2 kamerové body,
celkem bude modernizováno alespoň
8 kamerových bodů.
Specifický cíl S1.3.1.: Do konce roku
2020 se bude v Děčíně 3x za rok
scházet multidisciplinární tým pro
oběti.

Obecný cíl S1.3.: Do
konce roku 2020 bude
nastaven systém
prevence sekundární
viktimizace a sociálního
vyloučení v důsledku
kriminality v SVL.

Obecný cíl S1.4: Od roku
2019 fungují ve městě
programy primární
prevence

Financování
KPSVL
systémové

Jiný zdroj (ITI)
6 000 000 Kč

Jiný zdroj
1 200 000 Kč

systémové

Specifický cíl S1.3.2: Do roku 2020
bude proškoleno minimálně 10
pracovníků působících v sociálně
vyloučených lokalitách v oblasti
kriminality v SVL, zločinů z nenávisti a
prevence sekundární viktimizace.

systémové

Specifický cíl S1.4.1: Do konce roku
2019 projde programem primární
prevence patologických jevů 120 osob

3 498 250 Kč

Obecný cíl S1.1 Do konce roku 2017 dojde k omezení hazardu
56

Specifický cíl:S1.1.1: Do konce roku 2017 je v účinnosti vyhláška omezující hazard na území
města
Garant: MMD
Komentář: Vyhláška byla schválena zastupitelstvem města již před schválením SPSZ, dne 23.9 2016.
Stav plnění: Splněno. Nová vyhláška byla v ZM schválena dne 22.9.2016. Vyhláška omezuje hazard
pouze na kasina s příslušným povolením. Došlo ke značné redukci počtu míst, kde jsou hazardní hry
provozovány (z původních cca 80 na současných 15). Z pohledu MP je provoz kasin menším
problémem, kasina zajišťují lepší zabezpečení a kontrolu hráčů. Citelně chybí registr, který by omezil
hraní lidem pobírajícím soc. dávky.
Garant: MMD
Kroky/aktivity: Splněno

Obecný cíl: S1.2: Do konce roku 2020 je zajištěn dohled v sociálně vyloučených lokalitách
Specifický cíl: S1.2.1: Od roku 2018 zajišťuje nepřetržitý dohled v sociálně vyloučených
lokalitách 10 Asistentů prevence kriminality
Garant: MP
Stav plnění: Splněno. Asistenti fungují do září 2017 (projekt ITI), financování jejich činnosti je
zajištěno až do roku 2020. Věnují se převážně dohledu v DC32, DC3 a podle potřeby v jiných
lokalitách (např. ulice Krátká). Na činnost APK dohlíží určení strážníci – vedoucí asistentů/mentoři. Ze
strany veřejnosti začíná být jejich činnost poměrně pozitivně vnímána (zejména v lokalitě Děčín 3).
APK jsou zařazováni do pravidelných směn, dohlíží nad veřejným pořádkem a drobnější porušení
zákona řeší v rámci jejich občanské autority, závažnější záležitosti hlásí svému nadřízenému nebo
operační službě MP
Garant: MMD, MP
Kroky/aktivity: Splněno

Specifický cíl: S1.2.2: Do konce roku 2020 budou každoročně modernizovány 2 kamerové
body, celkem bude modernizováno alespoň 8 kamerových bodů.
Garant: MMD
Komentář: Kamerový systém je ze strany veřejnosti dlouhodobě vnímán jako zásadní nástroj
prevence kriminality. Z elektronických anket realizovaných MP, vyšla drtivá podpora kamerových
systémů a jejich dalšího rozšiřování. Kamerový systém tak efektivně podporuje pocit bezpečí občanů.
Objektivně je pak kamerový systém opatřením, které se reálně projevuje poklesem spáchaných
protiprávních činů v místech, která jsou kamerovým systémem sledována. Modernizace je nezbytnou
podmínkou udržení efektivity kamerového systému, neboť životnost kamer je omezená, nové modely
navíc mají vyšší nároky (zejména na datové přenosy) a je tak nutné investovat do rozvoje kapacit
přenosových soustav.

57

Stav plnění: Cíl plněn průběžně, i na letošní rok je naplánována rekonstrukce starších kamerových
bodů (ulice K. Čapka a Masarykovo náměstí). Původní kamerové jednotky jsou osazovány moderními
kamerami s vysokým rozlišením a technologií pro monitorování za ztížených světelných podmínek.
Modernizace je hrazena z prostředků města (rozpočet na opravy a udržování).
Garant: MMD, MP
Kroky/aktivity: Splněno

Obecný cíl S1.3.: Do konce roku 2020 bude nastaven systém prevence sekundární
viktimizace a sociálního vyloučení v důsledku kriminality v SVL.
Komentář: Na území města Děčína působí několik subjektů poskytující pomoc obětem trestných činů,
zejména právních informací, jde o služby, které jsou zaměřeny na oběti obecné kriminality – Probační
a mediační služba ČR, Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu, Občanská poradna Děčín, ale také o
služby, které se zaměřují na specifickou cílovou skupinu – oběti násilí z nenávisti (In IUSTITA, o.p.s.) a
osoby
obchodované
a
vykořisťované
(LaStrada)
(dostupné z https://otc.justice.cz/verejne/rychleVyhledavani.jsf).
Díky fungování služeb pro oběti trestných činů je předcházeno pocitu bezmoci a frustrace. Oběti
trestné činnosti tak mohou nacházet podporu při uplatňování svých práv, ale také nezůstávají
v nastalé situaci osamělí a bez jakékoliv pomoci. Při uplatňování práv v trestním řízení mohou být
nápomocni také terénní sociální pracovníci jednotlivých organizací poskytující sociální služby, kteří se
s obětmi trestné činnosti mohou setkávat v přirozeném prostředí a být tak prvním člověkem,
kterému se oběť svěří se svým zážitkem. Proto by tito sociální pracovníci měli být řádně vzdělání
v oblasti prevence sekundární viktimizace, ale také v identifikaci zločinů z nenávisti a možnosti
pomoci těmto obětem. Díky tomuto vzdělání mohou předcházet prohlubování nepříznivé sociální
situace či vystavení sociálnímu vyloučení obětí trestných činů. Nápomocné jsou pro základní orientaci
také informativní materiály pro oběti trestných činů, které jsou zpracovány ve srozumitelné formě, k
nimž se oběť může následně vracet.

Specifický cíl S1.3.1.: Do konce roku 2020 se bude v Děčíně 3x za rok scházet
multidisciplinární tým pro oběti
Garant: ASZ, PMS
Komentář: Na území města Děčín se v letech 2014 a 2015 scházel multidisciplinární tým složený
s odborníků na danou problematiku (zástupci PČR, soudci, státní zástupci, poskytovatelé právních
informací a sociálních služeb, zástupci OSPOD a další). V rámci těchto týmu bylo možné sdílet dobrou
praxi s aplikací zákona o obětech trestných činů a také se bavit o případných změnách pro tuto oblast
a optimalizovat praxi, která bude mít za cíl předcházet sekundární viktimizaci. Multidisciplinární tým
se scházel pod záštitou Probační a mediační služby, díky projektu „Proč zrovna já?“, který byl na konci
roku 2015. Od té doby se multidisciplinární tým nesešel. Scházení tohoto týmu je důležité pro sdílení
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dobré praxe, ale také optimalizování praxe zejména v období platnosti novely zákona o obětech
trestných činů, která je připravována.
Stav plnění: Plněno průběžně. Multidisciplinární tým se pod vedením PMS sešel 3x. Diskutovala se
např. náhrada škody, problematika nemajetkové újmy, tvorba letáku pro oběti.
Garant: PMS
Kroky/aktivity: pokračovat v aktivitě

Specifický cíl S1.3.2: Do roku 2020 bude proškoleno minimálně 10 pracovníků působících
v sociálně vyloučených lokalitách v oblasti kriminality v SVL, zločinů z nenávisti a prevence
sekundární viktimizace.
Garant: NNO
Stav plnění: Organizace poskytující sociální službu terénní programy v tomto tématu své pracovníky
doposud neproškolovaly
Garant: koordinátorka terénní práce (MMD), Cinka z.s., Indigo Děčín z.s., PPO
Kroky/aktivity: proškolení týmů

Obecný cíl S1.4: Od roku 2019 fungují ve městě programy primární prevence
Specifický cíl S1.4.1: Do konce roku 2019 projde programem primární prevence
patologických jevů 120 10 osob

Garant: NNO
Komentář: Program primární prevence bude cílit zejména na mládež.
Stav plnění: Původní projektový záměr nenalezl realizátora. Částečně se plnění cíle chopila
organizace Prosapia, která se zavázala připravit program primární prevence pro 10 osob. V rámci
období leden - červen byly zrealizovány dva semináře zaměřené na primární prevenci patologických
jevů. Semináře byly zaměřeny na problematiku přestupku, trestných činů, rizikového chování atd.
Seminářů se účastnilo 8 osob. Vzhledem k původní ambici je však třeba téma uchopit do budoucna
ještě jiným způsobem. Dne 28.8.2018 na Koordinační skupině KP Osoby v krizi došlo k debatě, z níž
vzešla představa vtvořit koncepci primární prevence, která by představila dlouhodobý, promyšlený a
profesionálně realizovaný program pro určené cílové skupiny.
Garant: Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu, KP Osoby v krizi, MMD
Kroky/aktivity: pokračování aktivity programu primární prevence v NZDM, manažeři KP by měli
seznámit s plány koncepce primární prevence vedení města vzešlé z komunálních voleb 2018
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Tematická oblast 3: Vzdělávání, rodina, volný čas
Oblast Vzdělávání, rodina, volný čas: Analytická část

Sociální vyloučení a vzdělávání
V děčínských sociálně vyloučených lokalitách, které byly zařazeny do Analýzy sociálně vyloučených
lokalit v ČR z roku 2015 tj. v Boleticích, Krátké a Zelené ulici, žilo v době šetření přibližně 700
nezletilých osob. Z nich připadá 47 % na předškolní děti (0-6 let), 42 % na děti ve školním věku (6-15
let) a pouhých 11 % na mládež ve věku 15-18 let22.
V prostředí sociálního vyloučení je podporována reprodukce tzv. „kultury chudoby“. Její součástí je
mimo jiné i orientace na jiné hodnoty a dovednosti, než je v majoritní společnosti běžné, a které
jedinci umožňují v této společnosti uspět. V sociálně vyloučených rodinách se tak často setkáme
s minimálním zájmem rodičů o zajištění jakéhokoliv vzdělání pro své děti. Kromě toho, že vzdělání
není rozpoznáno jako hodnota sama o sobě, dokonce ani ne jakožto prostředek k získání lepšího
pracovního uplatnění, existují zde limity ve schopnostech rodičů dětem s přípravou do školy pomoci.
Řada z nich sama dosáhla maximálně základního vzdělání, často i ve zvláštních/praktických školách lze si jen těžko představit, jak někdo, kdo má sám značné obtíže číst, vede další ke vzdělání. Toto
specifické sociokulturní zázemí podporuje jevy jako je záškoláctví, školní neúspěch, předčasné
odchody ze školy, brzké rodičovství a raný odchod do práce. Vedle řečeného vstupují do života
sociálně vyloučených rodin a procesu vzdělávání i další negativní faktory. Materiální chudoba se
může podepsat na schopnosti dětí dojíždět, financování mimoškolních aktivit, pomůcek a obědů, a
absenci kvalitní výživy. Podmínky, v nichž rodiny v sociálně vyloučených lokalitách a na „špatných
adresách“ žijí, pak mohou způsobovat dysfunkční rodinné vztahy a psychické potíže, vyšší nemocnost
a vystavení nejrůznějším sociopatologickým jevům.
Následující tabulka poskytuje přehled jevů, které se mohou pojit se špatným sociokulturním zázemím
na děčínských základních školách. Dobře ilustruje provázanost jednotlivých ukazatelů a poukazuje na
jejich společné příčiny, a také vliv socioekonomického stavu sousedství na každou školu (viz dále).

22

Evidence obyvatel, říjen 2015
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Grafč.4: Zastoupení jevů souvisejících se sociálním vyloučením na děčínských

23

Ukazatel „sociálně znevýhodnění žáci“ byl vytvořen na základě odhadu ředitelů škol.
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Sociálně vyloučení a předškolní vzdělávání
V Děčíně je deset mateřských škol ve 22 budovách. Šest základních poskytuje též vzdělávání v rámci
přípravných tříd (ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p. o., ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., p. o., ZŠ a
MŠ Děčín VI, Školní 1544/5, p. o., ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12, p. o., ZŠ Děčín XXXII, Míru 152,
p. o., ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, p. o.). V Děčíně je též krajem zřízena speciální
mateřská škola. Sociálně vyloučené rodiny a romské rodiny však mateřské školy zpravidla nevyužívají,
čímž děti z těchto rodin ztrácí na své vrstevníky při zápisu do základních škol co do kognitivních,
motorických a sociálních dovedností a samostatnosti. Mezi hlavní překážky zvýšení docházky těchto
dětí do mateřských škol patří nezájem a ostych rodičů, neznámé prostředí pro děti, ale i platby
spojené s dopravou, „školkovným“ a zejména s úhradou obědů. Zkušenosti ředitelů mateřských škol
ukazují, že rodiče z prostředí sociálně vyloučených lokalit, kteří přeci jen projeví zájem, nejsou
schopni pravidelně platit. Lépe vypadá situace v přípravných třídách, které v roce 2014/15
navštěvovalo 81 dětí. Právě u těchto zařízení platba za obědy odpadá, neboť děti se zde nemusí
stravovat. Děti se daří udržet i v předškolním klubu Motýlek v Boleticích při NZDM Kamarád, které
využívají boletické romské rodiny.
Mapa č.4: MŠ v Děčíně

Mateřské školy a a přípravné třídy doposud zvládaly poptávku uspokojovat. Je však otázka, zda
kapacity budou postačovat i poté, co vejde v účinnost novela školského zákona, která zavádí od
školního roku 2017/2018 povinnost jednoho roku předškolní docházky. Dále novela počítá
s postupným zavedením nároku na využívání mateřských škol dětmi od 2 let věku. Například
v problémových domech na boletickém sídlišti bylo podle dat z evidence obyvatel k říjnu 2015 cca 90
pětiletých dětí, z nichž naprostá většina předškolní zařízení nenaštěvuje.
Tabulka č.3: Vývoj volných míst předškolních zařízení
rok

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

počet volných míst

81

73

12

17

7

14

9

6

16

20

97

109
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Sociálně vyloučení povinná školní docházka
Během povinné školní docházky mají děti ze sociokulturně znevýhodňujícícho prostředí problémy
s prospěchem, chováním a pravidelnou docházkou. Ve spolupráci s OSPOD se daří rodiče přimět
k omezení neomluvených hodin (ve školním roce 2014/2015 bylo pouhých 212 neomluvených hodin),
problém je však ve skrytém záškoláctví, tedy v absencích posvěcených rodiči. Právě nedostatečná a
obtížná komunikace s rodiči byla v rámci pracovních skupin jedním z nejčastěji zmiňovaných
problémů ze strany vedení vzdělávacích institucí.
Městem Děčín je zřízeno 11 základních škol, které ve školním roce 2014/2015 navštěvovalo celkem
4925 žáků. Dále zde figurují ještě tři soukromé základní školy, které však cílovou skupinou
navštěvovány nejsou. Ve městě je také krajem zřízena Speciální mateřská škola a Speciální a praktická
základní škola, kde plní svou školní docházku 93 žáků. Sem naopak děti ze sociálně vyloučených
lokalit docházejí často.

Mapa č. 5: Spádové oblasti děčínských ZŠ a lokality ohrožené sociální exkluzí

Na úrovni základního školství se v Děčíně setkáme s problematikou nerovnoměrné distribuce žáků
s potřebou podpůrných opatření a „ghettoizací“ některých zařízení, která je dána částečně tradičně,
částečně přístpem škol, ale zejména socioekonomickou situací v sousedství. Právě boletická škola
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patří díky svému umístění mezi školy, které se potýkají s větší návštěvností žáků ze sociálně
vylučených romských rodin. Celkový podíl romských žáků z lokality na škole činí podle odhadu 30 %.
Průvodním jevem je odliv žáků majority, postupné snižování naplněnosti školy a vyhoření
pedagogického sboru. Další školy, které mají větší podíl romských žáků a žáků s potřebou podpůrných
opatření jsou dle statistik ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., p. o. (lokality Podmokly, Rozbělesy a
částečně Krátká24), ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p. o (lokality Staré město, Zelená) ZŠ a MŠ
Děčín VIII, Vojanova 178/12, p. o. (okolí Teplické ulice) a a ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5, p. o.
(Krátká)

24

Krátká ulice je dle vyhlášky v obvodu ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5, p. o.
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Sociální vyloučení a střední školství
Nejvíce dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, které pokračují ve vzdělání, si podává
přihlášku na SŠ Lodní dopravy a technických řemesel, která kromě oborů H nabízí i nízkoprahové
obory E. Podle zkušeností vedení školy je značná část přihlášek vedena motivací žáka získat výhody
spojené se statusem studenta. Ti, kteří přeci jen ve studiu zkouší pokračovat, zpravidla nevydrží déle
než půl roku. Hlavním důvodem je nepravidlená docházka. Rodina děti ve studiu nepodporuje,
naopak vyvíjí často tlak na to, aby co nejdříve začaly vydělávat peníze, byť by šlo pouze o zaevidování
na ÚP ČR, či příležitostné přivýdělky. Další překážkou pro navazující studium je také předluženost
dětí, jejich konflikty v novém kolektivu a nejasná vize do budoucna. Role rodiny je však klíčová. Podle
ředitelky SŠ lodní dopravy a technických řemesel jsou žáci ze sociokulturně znevýhodňujícího protředí
školu schopni zvládat, pokud jsou například v ústavní péči, ale selhávají, jakmile se vrací do rodiny.
Spolupráce základních a středních škol je považována za velice dobrou.

Sociální vyloučení a trávení volného času
Podobně jako v případě formálního vzdělávání, děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí
nejsou vedeny ke smyslupnému trávení volného času. Mezi místa, kde by v Děčíně mohly rozvíjet své
talenty a navázat zdravé vzahy s vrstevníky, patří zejména nízkoprahová centra pro děti a mládež
v Boleticích nad Labem (Indigo) a v Podmoklech (Cinka). Širokou nabídku zájmových útvarů nabízí i 4
pobočky Domu dětí a mladeže, případně jednotlivé školy, nicméně tyto nejsou zmíněnými dětmi
příliš využívané. Zmíněným zařízením se však příliš nedaří zaujmout mladistvé, kteří představují
skupinu obzvlášť rizikovou. Dalším problémem, který je třeba adresovat je, že přílišnou specializací na
jednotlivé cílové skupiny dochází k tomu, že děti ze sociálně vyloučených lokalit nepřichází ve svém
volném čase do kontaktu s dětmi majority.
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Oblast Vzdělávání, rodina, volný čas: Návrhová část
Přehledová tabulka návrhové části pro oblast Vzdělávání, rodina, volný čas
Priorita
Priorita V1:
rodičovských
kompetencí

Obecný cíl
Posílení Obecný cíl: V1.1: Do
konce roku 2020 se u
rodičů
ze
sociálně
znevýhodňujícího
prostředí zvýší povědomí
o významu vzdělávání a
zastaví se nárůst absencí
MŠ, ZŠ a SŠ

Obecný cíl V1.2: Do konce
roku 2020 je 80 rodin ze
sociálně
znevýhodňujícího
prostředí
podpořeno
v rámci SAS RD
Obecný cíl V1.3: Do konce
roku 2020 proběhne
alespoň 10 osvětových
akcí
týkajících
se
rodičovských kompetencí
pro rodiče ze sociálně
vyloučených lokalit

Priorita V2: Navazující
vzdělávání pro děti ze
sociokulturně
znevýhodňujícího
prostředí

Obecný cíl V2.1: Do roku
2020 se zastaví či sníží
předčasné odchody žáků
z oborů
středního
vzdělávání
s výučním
listem

Specifický cíl

Financování
KPSVL
Specifický cíl V1.1.1: Od roku 2018 systémové
terénní pracovníci a pracovníci SAS RD
motivují rodiny s dětmi ve věku 3-5 let
k nástupu těchto dětí do MŠ
Specifický cíl V1.1.2: Od roku 2017 systémové
spolupracuje předškolní klub Motýlek
se SAS RD a MŠ
Specifický cíl V1.1.3: Od roku 2018 viz. P1.1
využívají školy terénních pracovníků
pro komunikaci s rodiči
Specifický cíl V1.1.4: MŠ a ZŠ využívají systémové
přímou úhradu dávky na účet MŠ/ZŠ
Specifický cíl V1.1.5: Do konce roku viz.
P1.3.1,
2020 proběhne alespoň 6 besed B2.1.2
s učiteli na ZŠ/MŠ ,v lokalitách či v
komunitním centru
Specifický cíl V1.2.1 Od začátku roku Jiný zdroj
2018 je zajištěno poskytování Sociálně
aktivizačních služeb pro 80 rodin
v celém městě

Specifický cíl V1.3.1: Do konce roku
2020
proběhnou
v
sociálně
vyloučených lokalitách alespoň 5
osvětových akcí 4 osvětové akce
týkajících se rodičovských kompetencí
Specifický cíl V1.3.2: Do konce roku
2020 proběhne alespoň 5 besed
týkajících se rodičovských kompetencí
pro klienty SAS RD
Specifický cíl V2.1.1: Prostřednictvím
terénních pracovníků a NZDM je
zvyšována informovanost žáků a jejich
rodičů o perspektivách vzdělávání na
SŠ
Specifický cíl V2.1.2: Od roku 2018 se
zvýší počet účastníků adaptačních
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Viz. P1.3.1

systémové

viz. P1.1, V4

systémové

PrioritaV3:
Obecný cíl V3.1: Zabránit
Nesegregované
ghettoizaci
děčínských
vzdělávání a trávení MŠ a ZŠ
volného času

Obecný cíl V3.2: Od roku
2017 jsou děčínské ZŠ
připraveny na inkluzivní
vzdělávání

Obecný cíl V3.3: Od roku
2017
jsou
rodiče
připravováni na společné
vzdělávání
Obecný cíl V 3.4: Do roku
2020 se zvýší podíl dětí ze
sociokulturně
znevýhodněného
prostředí navštěvujících
volnočasové aktivity

Priorita V4: Zajištění Obecný cíl: V4.1: Od
nepatologického
konce roku 2017 zajišťují

pobytů pro žáky 1. ročníků SŠ lodní
dopravy a technických řemesel ze
sociálně znevýhodněného prostředí
Specifický cíl V2.1.3: Od roku 2018 je
ročně
podpořeno
alespoň
10
středoškoláků v rámci mimoškolní
přípravy
Specifický cíl V2.1.4: Od roku 2018
působí na středních školách mentor
Specifický cíl 3.1.1: V průběhu roku
2017 vznikne plán postupu vyrovnání
počtu žáků s potřebou podpůrných
opatření mezi školami
Specifický cíl V3.1.2: Do roku 2020 je
na Odboru školství a kultury zřízena
pozice odborníka na problematiku
inkluze
Specifický cíl V3.2.1: Od školního roku
2016/2017
působí
na
všech
děčínských školách inkluzivní týmy
Specifický cíl V3.2.2: Pedagogické
sbory děčínských škol do roku 2018
projdou 88 hodinami školení pro práci
s dětmi
s potřebou
podpůrných
opatření, jejich rodiči a rodiči z řad
majority
Specifický cíl V3.3.1: Během školního
roku 2017/2018 proběhne na každé
škole alespoň jedna beseda s rodiči na
téma inkluze
Specifický cíl: V3.4.1: Do roku 2020 se
zvýší počet dětí ze sociokulturně
znevýhodněného
prostředí
docházejících do DDM o 10
Specifický cíl: V3.4.2: Do roku 2020 se
zvýší počet dětí ze sociokulturně
znevýhodněného
prostředí
docházejících
do
kroužků
na
školách/školních klubů/školních družin
o 50
Specifický cíl V4.1.1: Od roku 2018
funguje NZDM pro mládež na Starém
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1 265 000 Kč
systémové

systémové

Řešeno v rámci
projektu Inkluze
do škol
Řešeno v rámci
projektu Inkluze
do škol

Řešeno v rámci
projektu Inkluze
do škol
Bez čerpání ESF

Bez čerpání ESF

B2.3.2

trávení volného času

volnočasové aktivity ve
městě 3 NZDM, do roku
2020 jimi projde alespoň
400 klientů.

Městě s okamžitou kapacitou 30
klientů
Specifický cíl V4.1.2 Všechna NZDM Bez čerpání ESF
budou od roku 2018 zajišťovat terénní
formu služby
Specifický cíl V4.1.3: Od roku 2018 je Bez čerpání ESF
v provozu detašované pracoviště
NZDM Centrum u Parku v Rozbělesích

Priorita V1: Posílení rodičovských kompetencí
Obecný cíl: V1.1: Do konce roku 2020 se u rodičů ze sociálně znevýhodňujícího prostředí
zvýší povědomí o významu vzdělávání a zastaví se nárůst absencí MŠ, ZŠ a SŠ
Specifický cíl V1.1.1: Od roku 2018 terénní pracovníci a pracovníci SAS RD motivují rodiny
s dětmi ve věku 3-5 let k nástupu těchto dětí do MŠ
Garant: NNO
Komentář: Přestože bude navštěvování MŠ v posledním roce před nástupem do ZŠ povinné,
považujeme z hlediska dalšího vývoje jedince za smysluplné, pokud se děti do kontaktu se vzdělávací
institucí dostanou již v ranějším věku a MŠ navštěvují déle než 1 rok.
Vazba na V1.2
Stav plnění: V plnění. Navázána spolupráce s novou ředitelkou MŠ v Boleticích nad Labem, organizací
Indigo a koordinátorkou terénní práce. Plánována užší spolupráce.
Garant: koordinátorka terénní práce (MMD), Cinka z.s., Indigo Děčín z.s., PPO
Kroky/aktivity: koordinační setkání věnovaná tomuto tématu

Specifický cíl V1.1.2: Od roku 2017 spolupracuje předškolní klub Motýlek se SAS RD a MŠ
Garant: NNO
Komentář: Vzhledem k tomu, že na zdravý vývoj dítěte má vliv především rodinné prostředí, chceme
podpořit práci s rodiči dětí, které navštěvují předškolní klub Motýlek v Boleticích nad Labem.
Stav plnění: Činnost klubu Motýlek byla kvůli novelizaci školského zákona ukončena
Garant: x
Kroky/aktivity: x

Specifický cíl V1.1.3: Od roku 2018 využívají školy terénních pracovníků pro komunikaci
s rodiči
Garant: MŠ, ZŠ, SŠ,NNO
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Komentář: Spolupráce zaměstnanců škol a terénních pracovníků není samozřejmostí a patrně se
neobejde bez problémů. Obě profese mají jiné poslání, přistupují k rodičům z prostředí sociálně
vyloučených lokalit na základě odlišných východisek a mají odlišná očekávání. Hlavním úkolem bude
nalézt vhodný model komunikace, na němž se shodnou všechny tři zúčastněné strany - terénní
pracovníci, zaměstnanci škol a rodiče.
Vazba na P.1.1
Stav plnění: Plněno průběžně. Během roku vznikl návrh metodického postupu, který bude pilotován
na ZŠ Míru organizací Indigo. V rámci této pilotáže zavedla praxi pravidelných schůzek s učitelským
sborem, zprostředkovala komunikaci u 9 rodičů. Organizace Poradna pro občanství, občanská a
lidská práva úzce spolupracuje se ZŠ Březová. Magistrát města Děčín vytvořil počátkem roku 2018
koncepční dokument Koordinovaný přístup ke škole ohrožené vyšším výskytem žáků se ztíženými
životními podmínkami, který popisuje zapojení sociálních služeb do komunikace mezi školou a rodiči
Garant: koordinátorka terénní práce (MMD), Cinka z.s., Indigo Děčín z.s., PPO, ZŠ Míru
Kroky/aktivity: pokračování v aktivitě, ověření modelu na ZŠ Míru, nastavení a sledování indikátorů,
nabízení modelu na další školy

Specifický cíl V1.1.4: MŠ a ZŠ využívají přímou úhradu dávky na účet MŠ/ZŠ
Garant: NNO, MMD, MŠ, ZŠ
Komentář: Placení za obědy je častou bariérou pravidelného docházení do MŠ/ZŠ, využívání přímé
úhrady je jednou z možností, jak tuto bariéru alespoň částečně odstranit. Přímou úhradu budou
nabízet klientům terénní pracovníci, pracovníci OPSOD, pracovníci SAS RD, zaměstnanci ZŠ a MŠ.
Vazba na P1.1, V1.2
Stav plnění: Plněno průběžně. V rámci koordinace terénní práce byl vytvořen formulář pro žádost na
odesílání části dávek HN a SSP na účet ZŠ/MŠ. Organizace Indigo zahájila spolupráci s boletickou MŠ
v červnu 2018 - jedná se především o problematiku dluhů na stravném u dětí v předškolním ročníku
(povinná docházka). Úkolem terénní služby bude od září 2018 pravidelně rodiče v MŠ kontaktovat a
motivovat klienty - rodiče k podání žádosti (formulář s nimi rovnou sepíše v MŠ).
Garant: koordinátorka terénní práce (MMD), Cinka z.s., Indigo Děčín z.s., PPO
Kroky/aktivity: pokračování v aktivitě

Specifický cíl V1.1.5: Do konce roku 2020 proběhne alespoň 6 besed s učiteli na ZŠ/MŠ ,v
sociálně vyloučených lokalitách či v komunitním centru
Garant: NNO, MŠ, ZŠ
Komentář: vazba na P1.3.1, B2.1
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Stav plnění: Navázána spolupráce s novou ředitelkou MŠ v Boleticích nad Labem, organizací Indigo a
koordinátorkou terénní práce. Plánována užší spolupráce.
Garant: koordinátorka terénní práce (MMD), Cinka z.s., Indigo Děčín z.s., PPO
Kroky/aktivity: příprava prvního setkání např. při příležitosti zápisů do ZŠ

Obecný cíl V1.2: Do konce roku 2020 je 80 rodin ze sociálně znevýhodňujícího prostředí
podpořeno v rámci SAS RD
Specifický cíl V1.2.1 Během roku 2017 je zajištěno poskytování Sociálně aktivizačních
služeb alespoň pro 80 rodin v celém městě
Garant: NNO
Komentář: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány v rodinách, kde je ohrožen
vývoj dítěte v důsledku dlouho trvající krize. 3. Komunitní plán sociálních služeb města Děčín
konstatuje, že poptávka po sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi převyšuje současnou
kapacitu, a dále varuje před poklesem kvality služby z důvodu překračování kapacity služby.
V současnosti poskytují službu SAS RD v Děčíně Charitní sdružení Děčín a Poradna pro občanství,
občanská a lidská práva. Pracovníci obou organizací se v současnou věnují přibližně 40 rodinám.
Rozšíření kapacit této sociální služby bude v průběhu roku 2017 pravděpodobně umožněno
individuálními projekty Ústeckého kraje.
Stav plnění: Nesplněno. Děčínští poskytovatelé sociálních služeb se rozhodli nevyužít programu
Ústeckého kraje POSOSUK 2, který podporu sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
umožňoval. Stávající poskytovatelé dané služby nemají o rozšíření zájem.
Garant: x
Kroky/aktivity: x

Obecný cíl V1.3: Do konce roku 2020 proběhne alespoň 10 osvětových akcí týkajících se
rodičovských kompetencí pro rodiče ze sociálně vyloučených lokalit
Specifický cíl V1.3.1: Do konce roku 2020 proběhne v sociálně vyloučených lokalitách
alespoň 5 osvětových akcí 4 osvětové akce týkajících se rodičovských kompetencí
Garant: NNO
Komentář: Vazba na P1.3.1
Stav plnění: Doposud nebyla tomuto cíli věnována pozornost. Po dohodě s koordinátorkou terénní
práce byl snížen počet akcí na 4. Téma akcí musí být atraktivní pro rodiče, nabízí se např. „zdraví dětí“
a kurzy vaření. Ideální by bylo akce propojit např. s dětským dnem.
Garant: koordinátorka terénní práce (MMD), Cinka z.s., Indigo Děčín z.s., PPO
Kroky/aktivity: koordinační setkání na toto téma, rozvinutí spolupráce s NZDM a DDM
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Specifický cíl V1.3.2: Do konce roku 2020 proběhne alespoň 5 besed týkajících se
rodičovských kompetencí pro klienty SAS RD
Garant: NNO
Komentář: Vazba na V1.2
Stav plnění: K rozšíření SAS RD v Děčíně nedošlo (viz výše). Současní poskytovatelé s besedami
nepočítají.
Garant: x
Kroky/aktivity: x

Priorita V2: Navazující vzdělávání pro děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí
Obecný cíl V2.1: Do roku 2020 se sníží předčasné odchody žáků z oborů středního
vzdělávání s výučním listem
Specifický cíl V2.1.1: Prostřednictvím terénních pracovníků a NZDM je zvyšována
informovanost žáků a jejich rodičů o perspektivách vzdělávání na SŠ
Garant: NNO
Komentář: Žáci ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí opouštějící povinnou školní docházku,
stejně jako jejich rodiče, často nedostatečně silně vnímají vazbu mezi dalším studiem a zvyšováním
svých šancí na dobré uplatnění. Absolventi oborů středního vzdělání s výučním listem jsou však na
trhu práce velmi žádaní. Je proto třeba podávat relevantní a spolehlivé informace o perspektivách
dalšího vzdělávání a vyvracet mýty, které se v prostředí SVL šíří.
Vazba na P1.1, V4.1
Stav plnění: Doposud nebyla tomuto cíli věnována pozornost.
Garant: koordinátorka terénní práce (MMD), Cinka z.s., Indigo Děčín z.s., PPO
Kroky/aktivity: koordinační setkání na toto téma, rozvinutí spolupráce se SŠ

Specifický cíl V2.1.2: Od roku 2019 se zvýší počet účastníků adaptačních pobytů pro žáky
1. ročníků SŠ lodní dopravy a technických řemesel ze sociálně znevýhodněného prostředí
Garant: NNO
Komentář: Žáci prvního ročníku SŠ lodní dopravy a technických řemesel se mohou účastnit tzv.
adaptačních pobytů, které mají pozitivní vliv na utváření třídních kolektivů. Žáci ze sociokulturně
znevýhodňujícího prostředí se těchto akcí spíše neúčastní. Finanční důvody mohou být ještě
umocněny nedostatečným pochopením významu akcí ze strany rodičů i žáků samotných. Snah o
zvýšení účasti se zhostí kromě pracovníků školy zejména mentor a případně další terénní pracovníci a
pracovníci NZDM.
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Vazba na P1.1, V2.1.4, V4.1
Stav plnění: Doposud nebyla tomuto cíli věnována přílišná pozornost. SŠ každoročně adaptační
pobyty pořádá, ale doposud se nepodařilo nalézt způsob, jak financovat výjezd i pro žáky ze sociálně
znevýhodněného prostředí, ani jak takový výjezd zajistit.
Garant: SŠ lodní dopravy a technických řemesel, Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu
Kroky/aktivity: individuální práce s žáky a jejich rodinami

Specifický cíl V2.1.3: Od roku 2018 je ročně podpořeno alespoň 10 středoškoláků v rámci
mimoškolní přípravy
Garant: NNO
Komentář: na zprostředkování adekvátní formy mimoškolní přípravy se podílí pracovníci SŠ, NZDM,
terénní pracovníci, případně pracovníci SAS RD.
Vazba na P1.1, V1.2, V2.1.4, V4.1
Stav plnění: Splněno. Školní asistent na SŠ lodní dopravy a technických řemesel pracuje s dětmi
s vyloučených lokalit, které mají speciální vzdělávací potřeby. Stará se o 10 žáků, ve dvou dnech
v týdnu má vždy dvě konzultační hodiny, cca 70% jeho práce je prováděno v terénu
Garant: SŠ lodní dopravy a technických řemesel
Kroky/aktivity: pokračování v aktivitě

Specifický cíl V2.1.4: Od roku 2018 působí na středních školách mentor
Garant: NNO
Komentář: Středoškoláci často opouštějí vzdělávání předčasně z důvodů, které by se ve spolupráci
s odborníkem daly řešit. Mentor zná motivace, přednosti i rizika žáků ze sociokulturně
znevýhodněného prostředí i jejich rodin, pracuje s nimi a působí tak preventivně proti předčasným
odchodům ze vzdělávání.
Mentor je zamýšlen jako součást projektu NZDM, nicméně opatření může být realizováno i
samostatně.
Stav plnění: Splněno. Funkci mentora, jak je zde zamýšlena, plní školní asistent zřízený SŠ lodní
dopravy a technických řemesel (viz výše). Ten podle vyjádření ředitelky pomáhá významně snížit
počet předčasných odchodů studentů ze školy. Kromě něj vznikla pozice mentora v organizaci
Prosapia. Mentor v daném monitorovacím období zrealizoval jednání se 4 školami: SŠ lodní dopravy a
technických řemesel Děčín, SŠ strojní Děčín, SŠ Libverda Děčín, ZŠ Bynov. Byla zahájena aktivní
spolupráce, zajištěno oficiální působení mentora na půdě. Mentor se doposud věnoval 8 klientům
Garant: SŠ lodní dopravy a technických řemesel, Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu
Kroky/aktivity: pokračování v aktivitě
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Priorita V3: Nesegregované vzdělávání a trávení volného času
Obecný cíl V3.1: Zabránit ghettoizaci děčínských MŠ a ZŠ

Specifický cíl 3.3.1.1: V průběhu roku 2017 vznikne plán postupu vyrovnání počtu žáků
s potřebou podpůrných opatření mezi školami
Garant: ASZ, MMD
Komentář: Plán popíše mechanismus spolupráce inkluzivních týmů, MŠ, NNO a rodičů, rovněž určí
cíle pro zajištění rovnoměrnější distribuce dětí s potřebou podpůrných opatření mezi školami.
Stav plnění: Splněno. Tento plán vzniknul v září 2017. Následně byl přepracován do Místního plánu
inkluze, který byl schválen zastupitelstvem města v únoru 2018. Tento plán je přílohou SPSZ, nadále
nastiňuje přístup města k problematice inkluzivního vzdělávání. Na základě tohoto plánu byl
připraven a schválen projekt Škola pro všechny, který se začne realizovat v září 2018.
Garant: X
Kroky/aktivity: Splněno

Specifický cíl V3.1.2: Do roku 2020 je na Odboru školství a kultury zřízena pozice odborníka
na problematiku inkluze
Garant: MMD
Komentář: V rámci projektu Inkluze do škol je na OŠK zřízena pozice koordinátora projektu. Během
realizace získá koordinátor projektu zkušenosti a odborné znalosti, aby mohl mít problematiku
inkluze na starosti. Pozice bude udržena i po skončení projektu.
Stav plnění: Po jednání s OŠK MMD došlo k dohodě o vyjmutí této pozice z plánu i z projektu.
Garant: x
Kroky/aktivity: x

Obecný cíl V3.2: Od roku 2017 jsou děčínské ZŠ připraveny na inkluzivní vzdělávání
Komentář: Město Děčín začalo v září realizovat projekt Inkluze do škol, který zavádí proinkluzivní
opatření na všech 11 děčínských základních školách zřizovaných městem. Naplňování obecného cíle
V3.2 je úzce spojeno právě s tímto projektem.

Specifický cíl V3.2.1: od školního roku 2016/2017 působí na všech děčínských školách
inkluzivní týmy
Garant: ZŠ, MMD
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Komentář: Cíl je zajištěn v rámci projektu Inkluze do škol. Inkluzivní týmy jsou složené z koordinátora
inkluze, školního psychologa, výchovného poradce a metodika prevence. Inkluzivní tým tvoří na škole
školní poradenské pracoviště, které ve spolupráci se poradenským pracovištěm urychluje,
zjednodušuje a zpřesňuje diagnostiku dětí s potřebou podpůrných opatření a pomáhá k lepší
spolupráci mezi dětmi ohroženými školním neúspěchem, pedagogy a rodiči. Na jednotlivých školách
inkluzivní týmy metodicky vedou pedagogické pracovníky a podporují je v přijímání inkluzivních
opatření a způsobů výuky.
Stav plnění: Splněno. Tyto týmy zde již fungují, ve složení koordinátor inkluze, školní psycholog,
výchovný poradce a metodik prevence. Působení koordinátorů inkluze bude prodlouženo navazujícím
projektem Škola pro všechny o další dva roky, i když pouze v rozsahu 0,5 úvazku.
Garant: MMD (OR, OŠK), ZŠ
Kroky/aktivity: splněno

Specifický cíl V3.2.2: Pedagogické sbory děčínských škol do roku 2018 projdou 88 hodinami
školení pro práci s dětmi s potřebou podpůrných opatření, jejich rodiči a rodiči z řad
majority
Garant: ZŠ, MMD
Komentář: Cíl je zajištěn v rámci projektu Inkluze do škol.
Stav plnění: Splněno. V rámci projektu Inkluze do škol byla zajištěna tato školení: Jak si poradit
s inkluzí (pedagogický bor každé ZŠ zvlášť), Index inkluze v praxi (výjezd ředitelů), Proč inkluzivní
vzdělávání? – principy, efektivní metody a právní rámec vzdělávání, Principy nezraňující komunikace
ve škole, workshop pro inkluzivní týmy, semináře: Oběti trestných činů – úvod do problematiky;
Komunikace pracovníků škol (ŠPP) se zákonnými zástupci dítěte s potížemi v oblasti chování;
Legislativní opora podpůrných opatření“ a „Podpůrná opatření v praxi, Heterogenita skupiny a klima
třídy, Sociální znevýhodnění a jeho důsledky ve vzdělávání, Inspirace k řešení konfliktních situací ve
škole a zásady asertivity pro pedagogy, workshop: Rodiče, nečekaní spojenci školy; Tematická diskuze
– evaluace škol v oblasti inkluze. Sdílení dobré praxe probíhá na 6 vzniklých platformách.
Garant: MMD (OR, OŠK), ZŠ
Kroky/aktivity: splněno

Obecný cíl V3.3: Od roku 2017 jsou rodiče připravovány na společné vzdělávání
Specifický cíl V3.3.1: Během školního roku 2016/2017 proběhne na každé škole alespoň
jedna beseda s rodiči na téma inkluze
Garant: ZŠ, MMD
Komentář: Téma inkluzivního vzdělávání v souvislosti s dubnovou novelou školského zákona v roce
2016 vyvolalo u části veřejnosti silnou vlnu nesouhlasu a obav. Je proto třeba s rodiči o tématu
diskutovat a vysvětlovat jim povahu změn a smysl zaváděných opatření.
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Stav plnění: ?
Garant: ZŠ
Kroky/aktivity: x

Obecný cíl V3.4: Do roku 2020 se zvýší podíl dětí ze sociokulturně znevýhodněného
prostředí navštěvujících volnočasové aktivity

Specifický cíl: V3.4.1: Do roku 2020 se zvýší počet dětí ze sociokulturně znevýhodněného
prostředí docházejících do DDM o 10
Garant: NNO, DDM
Komentář: Kromě nabídky nízkoprahových volnočasových aktivit, tedy těch, které jsou dostupné
dětem ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí a jsou uzpůsobeny jejich specifikům, je třeba
podporovat i návštěvnost těchto dětí do „běžných“ kroužků. V případě přílišné akcentace
nízkoprahových forem hrozí, že bude docházet k nežádoucí segregaci a vytváření paralelních světů.
Pomoci mohou společné akce NZDM a DDM a agitace ze strany terénních pracovníků. Naplňování cíle
lze sledovat na počtu dětí pocházejících z rodin v hmotné nouzi, které DDM eviduje.
Vazba na P1.1, V4.1
Stav plnění: Měření nebylo nastaveno
Garant: DDM
Kroky/aktivity: nastavit měření

Specifický cíl: V3.4.2: Do roku 2020 se zvýší počet dětí ze sociokulturně znevýhodněného
prostředí docházejících do kroužků na školách/školních klubů/školních družin o 50
Garant: NNO, ZŠ
Komentář: viz výše.
Stav plnění: Měření nebylo nastaveno
Garant: ZŠ
Kroky/aktivity: nastavit měření

Priorita V4: Zajištění nepatologického trávení volného času
Obecný cíl: V4.1: Od konce roku 2017 zajišťují volnočasové aktivity ve městě 3 NZDM, do
roku 2020 jimi projde alespoň 400 klientů
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Specifický cíl V4.1.1: Od roku 2018 funguje NZDM pro mládež na Starém Městě
s okamžitou kapacitou 30 klientů
Garant: NNO
Komentář: Zřízení NZDM je zařazeno mezi cíle 3. Komunitního plánu sociálních služeb města Děčín
2015-2018. Smyslem nízkoprahových zařízení pro děti a mládež je vytvoření bezpečného prostoru,
v němž mohou děti smysluplně trávit volný čas a vyhnout se tak rizikovým aktivitám, zvlášť v období
dospívání. Jedná se o účinný nástroj prevence sociopatologických jevů a podpory dalšího vzdělávání.
Na Starém městě se nachází několik objektů ve vlastnictví problematických pronajímatelů, kteří cílí
na sociálně slabé rodiny závislé na dávkách (viz výše). Zařízení se bude zaměřovat na práci s mládeží a
mladými dospělými, tj. s klienty staršími 15 let, kteří vyžadují jiný přístup než mladší děti. Obdobně
zaměřené zařízení v Děčíně dosud chybí. Cílem je vytvořit zařízení, jehož klientelu budou tvořit lidé
s různým sociálním a kulturním zázemím.
Stav plnění: viz B2.3.2
Garant: viz B2.3.2
Kroky/aktivity: viz B2.3.2

Specifický cíl V4.1.2 Všechna NZDM budou od roku 2018 zajišťovat terénní formu služby
Garant: NNO
Komentář: cíl je shodný s B2.3.1
Stav plnění: viz B2.3.1
Garant: viz B2.3.1
Kroky/aktivity: viz B2.3.1

Specifický cíl V4.1.3: Od roku 2018 je v provozu detašované pracoviště NZDM Centrum u
Parku v Rozbělesích
Garant: NNO
Stav plnění: Nesplněno. NZDM Centrum v Parku přestěhovalo do nových prostor. S rozšířením
organizace Cinka nepočítá.
Garant: Cinka z.s.
Kroky/aktivity: x
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Tematická oblast 4: Zaměstnanost
Oblast Zaměstnanost: Analytická část
Trh práce
Děčín v oblasti zaměstnanosti víceméně kopíruje obecnější trendy Ústeckého kraje, který vykazuje
nejvyšší podíl nezaměstnaných z celé České republiky. Statistiky ÚP ČR naznačují, že v rámci kraje je
možné situaci děčínského okresu hodnotit jako lehce nadprůměrnou a to jak z hlediska podílu
nezaměstnaných (8, 02), tak z hlediska nabízených pracovních míst na uchazeče v evidenci ÚP ČR (5,
58). Lepších výsledků dosahují pouze okresy Litoměřice, Teplice a Louny.
Graf č. 5: Vývoj podílu nezaměstnaných v okresech ÚK a ČR v roce 201625

V posledních letech dochází v celém Ústeckém kraji k postupnému oživování ekonomiky, který se
pozitivně odráží i na zmíněných ukazatelích (viz. graf č. 6) Tento trend by měl podle odborníků
pokračovat i v dalších letech. Měsíční statistická zpráva krajské pobočky Úřadu práce ČR za měsíc
červenec 2017 například prohlašuje, že „v dlouhodobém horizontu 1 roku lze nadále očekávat
pokračující mírné zlepšování situace v zaměstnanosti v důsledku celorepublikového ekonomického
oživení i stávající hospodářské situace. Signály od zaměstnavatelů i současný vývoj jsou poměrně
pozitivní a aktuálně není žádný důvod se domnívat, že by tomu v nejbližším období mělo být jinak.

25

Zdroj: Měsíční statistická zpráva za KrP ÚP ČR, červenec 2016
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Graf č. 6: Vývoj podílu nezaměstnaných v Ústeckém kraji 26

Pozitivní vývoj, pozvolný nárůst produkce a na něj vázané přijímání nových pracovníků, hlásí podle
Úřadu práce drobní i větší zaměstnavatelé ve většině okresů Ústeckého kraje, a to napříč různými
profesemi. Mezi nejžádanější profese v rámci Ústeckého kraje patří pomocní pracovníci ve výrobě a
montážní dělníci, řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel, nástrojáři a příbuzní
pracovníci, kuchaři a pomocní kuchaři, svářeči, řezači plamenem a páječi, instalatéři, potrubáři,
stavební zámečníci a klempíři, prodavači v prodejnách, zedníci a stavební dělníci, obsluha šicích a
vyšívacích strojů, šičky a švadleny, číšníci a servírky, pracovníci ostrahy a strážní, operátoři
telefonních panelů, lékaři, seřizovači a obsluha obráběcích strojů atd.
Tabulka č. 4: Volná pracovní místa u zaměstnavatelů podle požadavku na vzdělání, červenec 2016

Požadavek na vzdělání
(A) bez vzdělání
(B) neúplné základní vzdělání
(C) základní vzdělání + praktická škola
(D) nižší střední vzdělání
(E) nižší střední odborné vzdělání
(H) střední odborné vzdělání (vyučen)
(J) střední nebo střední odborné vzdělání bez
maturity a bez vyučení

26

Volná pracovní místa u
zaměstnavatelů
2
0
369
75
146
428

Zdroj: měsíční statistická zpráva červenec 2016, Krajská pobočka ÚP ČR, 16.7 2016
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Podle zkušeností zaměstnanců kontaktního pracoviště ÚP ČR v Děčíně, Oblastní hospodářské komory
a na základě rozhovorů lokálního konzultanta agentury s personálními řediteli dvou děčínských
podniků, je hlavním požadavkem zaměstnavatelů nízkokvalifikovaných osob zejména osobní
motivace, pravidelná docházka a spolehlivost uchazečů, neboť pracovní zkušenosti a specifické
dovednosti mohou pracovníci rozvinout během provozu. Zmíněné kvality však dlouhodobě
nezaměstnaní a většina obyvatel sociálně vyloučených postrádá. Podobné charakteristiky vykazují i
mladiství27. Proto o tyto skupiny není i přes příznivý hospodářský vývoj na trhu práce zájem.
Celkově se nacházelo v květnu 2016 v evidenci děčínského pracoviště ÚP ČR 746028 uchazečů o
zaměstnání. Z této skupiny pak bylo 3248 (44 %) evidováno na ÚP ČR déle než 12 měsíců, 942 (12
%)z nich pak déle než pět let. Pokud vezmeme v potaz pouze osoby s trvalým bydlištěm přímo
v Děčíně, pak se ve sledovaném období v evidenci nacházelo celkově 3015 osob, 1410 (46 %) z nich
setrvalo v evidenci déle než rok, 422 pak déle než pět let (14 %). Je dobré si uvědomit, že tato čísla
neuvádí celkový počet ekonomicky neaktivních jedinců. V evidenci nenajdeme například osoby
sankčně vyřazené, starobní a invalidní důchodce (III. stupeň), část žen na mateřské dovolené, lidi
pečující o osobu blízkou a pěstouny. Vzhledem k životní situaci a životním strategiím sociálně
vyloučené populace se právě tyto skupiny v jejích řadách vyskytují velice často. Dlouhodobé
setrvávání mimo oficiální pracovní poměr je třeba chápat jako významný faktor sociálního vyloučení –
má vliv na ekonomickou stabilitu rodiny, vytváření sociálních sítí mimo lokalitu, vystavuje jedince
riziku podvodného jednání aj.
Tabulka č. 5: Počet osob v evidenci uchazečů o zaměstnání, květen 2016

Okres Děčín
Počet osob v evidenci uchazečů o zaměstnání
Déle než 12 měsíců
Déle než 5 let
Mladiství

7460
3248 (44 %)
942 (12 %)
97 (1,3 %)

Osoby s trvalým
bydlištěm v Děčíně
3015
1410 (46 %)
422 (14 %)
56 (1,8 %)

Nezaměstnanost v sociálně vyloučených lokalitách
V děčínských sociálně vyloučených lokalitách a na „špatných adresách“ nemá naprostá většina osob
oficiální zaměstnání. Tuto skutečnost ostatně dobře ilustruje mapa koncentrace osob v evidenci ÚP

27
28

V květnu 2016 bylo mladistvých v děčínském okrese 97. Těch s trvalým pobytem v Děčíně pak 56
Květen 2016.
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ČR přes 12 měsíců, která byla představena už v předešlé kapitole (přetištěna rovněž níže).
Domácnosti jsou závislé na sociálních dávkách a příležitostné práci načerno, kterou státní podporu
doplňují. Významnou roli přitom hraje značná předluženost domácností (viz. výše) Kvůli exekučním
srážkám se při určité velikosti rodin odměna z oficiálního zaměstnání rovná sociální dávce. Pokud jsou
se zaměstnáním spojeny další náklady, například na dojíždění, může se stát práce dokonce méně
výhodná než pobírání dávek. S přijetím práce se sociálně slabí navíc vystavují riziku, že v případě
ukončení pracovního poměru, dojde k dočasnému výpadku příspěvků na bydlení a že o hlavu nad
hlavou přijdou. Kromě předluženosti se na nízké zaměstnanosti sociálně vyloučených osob podílí celá
řada dalších faktorů, jako například nízká vzdělanost, využívání alternativních způsobů obživy a
konečně i nízká motivace, strach a apatie podporovaná specifickým sociokulturním prostředím na
jedné straně a mnohdy odmítajícím a diskriminačním přístupem na straně druhé. Dospívající
generace tak často nemá zkušenost s tím, že by rodiče chodili pravidelně do zaměstnání, a postrádá
tak nejen pozitivní vzory, ale též potřebné „know-how“, jak se v pracovním prostředí pohybovat.

Mapa č. 2: Koncentrace osob v evidenci ÚP ČR přes 12 měsíců

Veřejně prospěšné práce
Skupinu nízkokvalifikovaných a dlouhodobě nezaměstnaných osob se daří zaměstnat zejména
formou veřejně prospěšných prací (VPP). Celkový počet VPP byl v děčínském okrese 130 osob.
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Nejvýznamnějším koordinátorem práce VPP je v Děčíně Středisko městských služeb (SMS), které
zaměstnává přibližně 60 – 70 osob touto formou. Podle zkušeností managementu SMS je režim VPP
nevhodný pro opakované zaměstnávání. I u dobrých pracovníků je možné sledovat při několikátém
„běhu“ snížení motivace a pracovního výkonu. Bylo by tedy vhodné zaměřit se jednak na diverzifikaci
činností a zejména se pokusit hledat uplatnění pro kvalitní zaměstnance na otevřeném trhu práce.
V minulosti již byly vyvinuty snahy o vytvoření systému prostupného zaměstnávání. Část pracovníků
se podařilo zaměstnat u Technických služeb města, nicméně zájem u dalších zaměstnavatelů se
vzbudit nepodařilo. Děčínské firmy Středisko městských služeb neznají a nedokáží jej využít jako
potenciální zdroj relativně motivovaných a ozkoušených pracovníků. Podle ředitele SMS by přitom 10
– 15 % pracovníků mohlo na otevřeném trhu práce nalézt uplatnění. Lidé pracující na VPP jsou
zajímavou cílovou skupinou právě proto, že do zaměstnání docházejí. Výše zmiňované bariéry pro
přijetí zaměstnání se u nich vyskytují též, nicméně se ukázaly být jako překonatelné.
Shrnutí
 Děčín, stejně jako celý region, je na postupném hospodářském vzestupu. Pozitivní vývoj se
odráží na pozvolném nárůstu produkce a na něj vázané přijímání nových pracovníků.
 Hlavním požadavkem zaměstnavatelů (zejména na nízkokvalifikované síly) je spolehlivost,
dochvilnost a motivace. Teprve na druhém místě je formální kvalifikace.
 Obyvatelé sociálně vyloučených lokalit, dlouhodobě nezaměstnaní a mladiství jsou nejhůře
zaměstnatelnou cílovou skupinou. Postrádají zejména výše zmíněné kvality
 VPP představuje hlavní formu zaměstnávání nízkokvalifikovaných a dlouhodobě
nezaměstnaných osob
 Pracovníci v režimu VPP se opakovaným nabíráním „kazí“
 Nedaří se relativně motivované a spolehlivé pracovníky VPP posouvat na otevřený trh práce,
navzdory příznivému hospodářskému vývoji v regionu
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Oblast Zaměstnanost: Návrhová část
Přehledová tabulka návrhové části pro oblast Zaměstnanost
Priorita

Obecný cíl

Specifický cíl

Priorita Z1: Vytvoření
systému prostupného
zaměstnávání

Obecný cíl Z1.1: Do
konce roku 2020 jsou do
systému prostupného
zaměstnávání zapojeni
zaměstnavatelé v regionu

Specifický cíl Z 1. 1 .1 Do roku 2020
spolupracuje se Střediskem městských
služeb alespoň 15 zaměstnavatelů v
regionu
Specifický cíl Z 1. 1 .2 Do roku 2020
získá zaměstnání na otevřeném trhu
práce alespoň 35 osob po skončení
pracovního poměru u Střediska
městských služeb a práci si udrží
alespoň půl roku
Specifický cíl Z 1. 1 .3 Do roku 2019
získá zaměstnání na otevřeném trhu
práce alespoň 35 osob zapojených do
projektu ÚP ČR Společně to dokážeme
v Ústeckém kraji
Specifický cíl Z 1. 2 .1 Do roku 2019
projde rekvalifikačními kurzy alespoň
6 osob zapojených do projektu ÚP
Společně to dokážeme v Ústeckém
kraji
Specifický cíl Z 1. 2 .2 Do roku 2020
projde rekvalifikačními kurzy alespoň
54 osob pracujících u SMS
Specifický cíl Z1.3.1 Do roku 2020
využije pracovní, sociální, či
psychologické poradenství 201
zaměstnanců Střediska městských
služeb
Specifický cíl Z 1. 3 .2 Od roku 2017 je
zaměstnancům SMS k dispozici
pracovní konzultant

Obecný cíl Z1.2: Do konce
roku 2020 si 60 osob zvýší
uplatnitelnost na trhu
práce prostřednictvím
rekvalifikací a dílčích
kvalifikací

Priorita Z2: Zvyšování
motivace dlouhodobě
nezaměstnaných

Obecný cíl Z1.3: Do konce
roku 2020 se zvýší
uplatnitelnost na trhu
práce 201 osob
ohrožených sociálním
vyloučením v rámci
podpůrných aktivit
Střediska městských
služeb
Obecný cíl Z2.1 : Do roku
2020 dojde ke
standardizaci jednání s
uchazeči odmítajícími
práci

Specifický cíl Z 2.1.1 Do roku 2020
vznikne příručka pro zaměstnavatele,
jak postupovat při pohovoru
s osobami s doporučenkou ÚP ČR. Do
roku 2020 dojde alespoň ke 2 setkání
ÚP ČR a zaměstnavatelů k vyjasnění
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Financování
KPSVL
Bez čerpání ESF

viz Z1.3.1

Jiný zdroj

Jiný zdroj

Jiný zdroj (ITI)

6 600 000 Kč

viz Z1.3.1

Bez čerpání ESF

Obecný cíl Z2.2 : Od roku
2018 je spuštěna
informační kampaň na
podporu zaměstnanosti

Obecný cíl Z2.3: Od roku
2018 jsou dlouhodobě
nezaměstnaní
aktivizováni
prostřednictvím besed a
motivačních kurzů

Priorita Z3: Podpora
sociálního podnikání

Obecný cíl Z2.4: Od roku
2018 je zvyšována
atraktivita VPP
Obecný cíl Z3.1: Do roku
2020 vznikne v Děčíně
sociální podnik
zaměstnávající osoby
ohrožené na trhu práce

postupů při práci s dlouhodobě
nezaměstnanými
Specifický cíl Z2.2.1: Od roku 2017
vydává ÚP ČR ve spolupráci s městem
cyklus informativních článků o
zaměstnanosti.
Specifický cíl Z 2.2.2 Od poloviny roku
2018 předávají aktuální informace
související se zaměstnaností v sociálně
vyloučených lokalitách terénní
pracovníci a pracovníci SAS RD
Specifický cíl Z 2.3.1 Do roku 2020 se
v sociálně vyloučených lokalitách
uskuteční 6 informačních a
náborových besed za účasti
pracovníků Střediska městských služeb
Specifický cíl Z 2.3.2 Do roku 2019 se
70 osob účastní motivačních kurzů
v rámci projektu ÚP Společně to
dokážeme v Ústeckém kraji
Specifický cíl Z 2.3.3 Do roku 2020 je
rozšířeno portfolio činností VPP o 3
pozice VS
Obecný cíl Z3.1.1: Do roku 2020 se
uskuteční 2 semináře o sociálním
podnikání pro zaměstnavatele
Obecný cíl Z3.1.2: Do roku 2020 jsou v
rámci alespoň jedné veřejné zakázky
města uplatněna kritéria společenské
odpovědnosti
Obecný cíl Z3.1.3: OHK ve spolupráci
s městem vytvoří do roku 2020
informační kampaň o sociálním
podnikání

Bez čerpání ESF

viz. P1.1, V1.2.1

viz. P1.3

Jiný zdroj

systémové

Bez čerpání ESF

Bez čerpání ESF

Bez čerpání ESF

Priorita Z1: Vytvoření systému prostupného zaměstnávání
Obecný cíl Z1.1: Do konce roku 2020 jsou do systému prostupného zaměstnávání
zapojeni zaměstnavatelé v regionu
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Specifický cíl: Z1.1.1 Do roku 2020 spolupracuje se Střediskem městských služeb alespoň
15 zaměstnavatelů v regionu.
Garant: ASZ, SMS
Komentář: Děčínské Středisko městských služeb jako nejvýznamnější koordinátor VPP v regionu má
značný integrační potenciál. Dochází zde k aktivizaci dlouhodobě nezaměstnaných a obtížně
zaměstnatelných osob a k posílení jejich pracovních a sociálních návyků. Je na místě vyvinout snahu o
to, aby se aktivizovaní zaměstnanci po skončení dotace od ÚP ČR na VPP nevraceli zpět do evidence
uchazečů o zaměstnání, ale nalezli uplatnění na otevřeném trhu práce. Cílem je navazovat za tímto
účelem spolupráci s významnými zaměstnavateli a upevnit roli Střediska městských služeb coby
možného zdroje relativně spolehlivých a prověřených zaměstnanců.
Stav plnění: V plnění. Byla zahájena informační kampaň (články, setkávání se zaměstnavateli aj.), od
půlky roku 2018 budou probíhat exkurze VPP pod SMS u děčínských zaměstnavatelů. Ve spolupráci
s OHK se doposud ozvalo 7 zaměstnavatelů (2 z nich spolupráci dále nerozvíjeli)
Garant: OHK, SMS, OR (MMD)
Kroky/aktivity: realizace exkurzí u zaměstnavatelů, mediální/informační kampaň o činnosti SMS,
koordinace s kontaktním pracovištěm ÚP ČR

Specifický cíl Z1.1.2 Do konce roku 2020 získá zaměstnání na otevřeném trhu práce se
smlouvou alespoň 35 osob po skončení pracovního poměru u Střediska městských služeb a
práci si udrží alespoň půl roku
Garant: SMS
Komentář: viz výše
Vazba na Z1.3.2
Stav plnění: V plnění. 20 klientů SMS našlo uplatnění na trhu práce. Délka pracovních poměrů min. u
10 z nich přesáhla dobu 1 roku.
Garant: SMS
Kroky/aktivity: realizace exkurzí u zaměstnavatelů, mediální/informační kampaň o činnosti SMS,
koordinace s kontaktním pracovištěm ÚP ČR

Specifický cíl Z1.1.3 Do roku 2019 získá zaměstnání na otevřeném trhu práce alespoň 35
osob zapojených do projektu ÚP ČR Společně to dokážeme v Ústeckém kraji
Garant: ÚP
Komentář: „Společně to dokážeme v Ústeckém kraji“ je projekt krajské pobočky ÚP ČR v Ústí nad
Labem, který je realizován v období duben 2016 – březen 2019 v cca 20 lokalitách Ústeckého kraje,
včetně Děčína. Projekt zahrnuje poradenské a motivační aktivity, diagnostiku, rekvalifikace, práce na
zkoušku, zprostředkování zaměstnání a řadu doprovodných opatření. Cílovou skupinou jsou uchazeči
o zaměstnání, kteří jsou ohroženi sociální exkluzí.
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Stav plnění: Splněno. 43 děčínských účastníků projektu pracuje u děčínských zaměstnavatelů v
režimu SÚPM, 9 jich bylo umístěno bez dotace.
Garant: ÚP ČR
Kroky/aktivity: splněno

Obecný cíl Z1.2: Do konce roku 2020 si 60 osob zvýší uplatnitelnost na trhu práce
prostřednictvím rekvalifikací či dílčích kvalifikací NSK
Specifický cíl Z1.2.1 Do konce roku 2019 projde rekvalifikačními kurzy alespoň 6 účastníků
projektu ÚP ČR Společně to dokážeme v Ústeckém kraji
Garant: ÚP
Komentář: viz výše.
Stav plnění: Z osob zapojených do projektu v Děčíně nenastoupila zatím rekvalifikaci žádná
Garant: ÚP ČR
Kroky/aktivity: pokračování v projektu

Specifický cíl Z1.2.2 Do konce roku 2020 projde rekvalifikačními kurzy alespoň 54 osob
pracujících u Střediska městských služeb
Garant: SMS
Stav plnění: V plnění. Prozatím rekvalifikacemi prošlo 8 účastníků projektu.
Garant: SMS
Kroky/aktivity: pokračování v projektu

Obecný cíl: Z1.3: Do konce roku 2020 se zvýší uplatnitelnost na trhu práce 201 osob
ohrožených sociálním vyloučením v rámci podpůrných aktivit Střediska městských služeb
Specifický cíl Z1.3.1: Do roku 2020 využije pracovní, sociální, či psychologické poradenství
201 zaměstnanců Střediska městských služeb
Garant: SMS
Komentář: Kromě nízkého dosaženého stupně vzdělání a často i chybějící prokazatelné praxe jsou
sociálně vyloučení obtížně uplatnitelní na trhu práce i z důvodu absence „měkkých“ a komunikačních
dovedností (orientace na trhu práce, jednání se zaměstnavatelem atd.), a naopak řada návyků
osvojených v prostředí sociálně vyloučených lokalit není s pravidelnou docházkou do práce v souladu.
Osobám, které mnohdy radikálně mění životní styl, bude k dispozici komplexní systém poradenství.
Stav plnění: V plnění. V plnění. Od počátku roku 2018 již proběhlo cca 20 různých seminářů a
přednášek a to od CHSD a Job asistent (dluhová problematika, bydlení, základy finanční gramotnosti,
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nástrahy volného pracovního trhu – hledání vhodné pozice, sociální dávky, pracovně právní vztahy,
rodina a mezilidské vztahy, ochrana spotřebitele apod.) a účastnilo se přibližně 60 osob
Garant: SMS
Kroky/aktivity: pokračování v projektu, spolupráce s koordinátorkou terénní práce

Specifický cíl Z1.3.2: Od roku 2018 je zaměstnancům SMS k dispozici pracovní konzultant
Garant: SMS
Komentář: Pracovní konzultant je k dispozici zaměstnancům Střediska městských služeb. Sleduje
jejich docházku, pracovní morálku, dosavadní vývoj spolupráce, absolvovaná školení atd. Společně se
zaměstnanci plánuje další postup prostřednictvím individuálních plánů a v případě potřeby
komunikuje s dalšími odborníky. Pracovní konzultant je zaměstnancům SMS k dispozici v omezené
míře i po případném přechodu do jiného zaměstnání.
Stav plnění: Splněno
Garant: SMS
Kroky/aktivity: splněno

Priorita Z2: Zvyšování motivace dlouhodobě nezaměstnaných
Obecný cíl Z2.1 : Do roku 2020 dojde ke standardizaci jednání s uchazeči odmítajícími práci
Specifický cíl Z2.1.1 Do roku 2020 vznikne příručka pro zaměstnavatele, jak postupovat při
pohovoru s osobami s doporučenkou Do roku 2020 dojde alespoň ke 2 setkání ÚP ČR a
zaměstnavatelů k vyjasnění postupů při práci s dlouhodobě nezaměstnanými

Garant: ÚP
Komentář: Příručka bude sestavena na základě spolupráce SMS a kontaktního pracoviště ÚP ČR
v Děčíně. Zaměstnavatele upozorní na specifika dlouhodobě nezaměstnaných a sociálně vyloučených
osob.
Stav plnění: V plnění. Na pracovní skupině Zaměstnanost 4.12.2017 došlo k opětovnému posouzení
vhodnosti zvolených prostředků. Ve výsledku byl cíl redefinován: Do roku 2020 dojde alespoň ke 2
setkání ÚP ČR a zaměstnavatelů k vyjasnění postupů při práci s dlouhodobě nezaměstnanými. Podle
OHK je ale důležité, aby zaměstnavatelé věděli, že pokud si s uchazečem dají práci a nakonec napíší,
že odmítl práci, není to zbytečná práce. Zaměstnavatelé by měli vědět, jak vypadá proces a co se
děje s uchazeči pak. K tomuto setkání došlo v průběhu května 2018 a mělo ze strany zaměstnavatelů
dobrý ohlas.
Garant: OHK, ÚP ČR
Kroky/aktivity: realizace dalších setkání

Obecný cíl Z2.2: Od roku 2018 je spuštěna informační kampaň na podporu zaměstnanosti
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Specifický cíl Z2.2.1 Od roku 2018 vydává ÚP ČR ve spolupráci s městem cyklus
informativních článků o zaměstnanosti
Garant: ÚP, MMD
Komentář: Cílovou skupinou je široká veřejnost. Aktivita byla zahájena již v červnu 2016.
Stav plnění: Plněno průběžně. ÚP ČR vydává informativní články v každém Zpravodaji města Děčín od
konce roku 2016
Garant: ÚP ČR
Kroky/aktivity: plněno

Specifický cíl Z2.2.2 Od poloviny roku 2018 předávají aktuální informace související se
zaměstnaností v sociálně vyloučených lokalitách terénní pracovníci a pracovníci SAS
Garant: NNO
Komentář: Vazba na P1.1.6, V1.2
Stav plnění: Plněno průběžně. K setkání sociálních pracovníků z některých organizací a SMS již došlo.
Nadále bude na koordinačních setkáních diskutován způsob, jak nejlépe informace směrem k CS
předávat
Garant: koordinátorka terénní práce
Kroky/aktivity: koordinační setkání věnovaná tomuto tématu, příprava/roznos letáků

Obecný cíl Z2.3: Od roku 2018 jsou dlouhodobě nezaměstnaní aktivizováni prostřednictvím
besed a motivačních kurzů včetně rozšíření atraktivity VPP
Specifický cíl Z2.3.1 Do roku 2020 se v sociálně vyloučených lokalitách uskuteční 6
informačních a náborových besed za účasti pracovníků SMS
Garant: NNO, SMS
Komentář: Vazba na P1.3.1
Stav plnění: V plnění. Spolupráce se SMS a koordinátorkou terénní práce a terénními programy byla
navázána, předběžně plánována „náborová schůzka“ v prostorách ÚP pro vytipované uchazeče do
projektu od ledna 2019. Akce přímo v lokalitách jsou plánovány na později.
Garant: koordinátorka terénní práce
Kroky/aktivity: koordinační setkání věnovaná tomuto tématu, příprava setkání v SVL

Specifický cíl Z2.3.2 Do roku 2019 se se 70 osob účastní motivačních kurzů v rámci projektu
ÚP ČR Společně to dokážeme v Ústeckém kraji
Garant: ÚP ČR
Komentář: viz výše
87

Stav plnění: Splněno. Z děčínských účastníků projektu jich 74 prošlo motivační kurzy ( skupinové
poradenství kratší (4 - 4,5 hodiny): 31, skupinové poradenství delší (6 hodin s lektorkou): 35)
Garant: ÚP ČR
Kroky/aktivity: splněno

Specifický cíl Z2.3.3 Do roku 2020 je rozšířené portfolio činností VPP o 3 pozice VS
Garant: ASZ
Stav plnění: Prozatím nebylo rozpracováno. Na pracovní skupině 4.12.2017 bylo rozhodnuto, že
namísto VPP budou vyvíjeny snahy o rozšíření typů činnosti pro VS.
Garant: OR (MMD)
Kroky/aktivity: zjištění kapacit oborů Magistrátu a příspěvkových organizací města, které by mohly
využít VS, jednání SMS a daných odborů/p.o.

Priorita Z3: Podpora sociálního podnikání
Obecný cíl Z3.1: Do roku 2020 vznikne v Děčíně sociální podnik zaměstnávající osoby
ohrožené na trhu práce
Komentář: Významnou měrou může podnikatelské aktivity v sociálně vyloučených lokalitách podpořit
zakládání sociálních firem dle standardů sociálního podnikání. Ačkoliv v Děčíně se stávající sociální
podniky zaměřují na zaměstnávání lidí s mentálním postižením, mohou tyto firmy být využívány i pro
zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných a nízkokvalifikovaných, kteří si v nich mohou obnovovat
či udržovat své pracovní návyky.

Obecný cíl Z3.1.1: Do roku 2020 se uskuteční 2 semináře pro zaměstnavatele o sociálním
podnikání
Garant: OHK, ASZ
Stav plnění: V plnění. První seminář proběhl 26.10.2017, za přítomnosti 19 účastníků. Na semináři
byly představeny 2 sociální podniky a akcentována byla i role SMS jako „filtračního mechanismu“, o
nějž je možné se v případě provozu soc. podniku opřít. Jeden z účastníků se rozhodl sociální podnik
založit – nyní spolupracuje s ASZ na zpracování žádosti o dotaci
Garant: OHK
Kroky/aktivity: poskytování informací o sociálním podnikání

Obecný cíl Z3.1.2: Do roku 2020 jsou v rámci alespoň jedné veřejné zakázky města
uplatněna kritéria společenské odpovědnosti
Garant: MMD
Komentář: Pracovní příležitosti pro dlouhodobě nezaměstnané, a tedy i příležitosti pro zapojení
sociálních podniků, lze podpořit pomocí společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek ze
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strany města. Město může v zadávací dokumentaci uvést například podmínku stanovující zaměstnání
dlouhodobě nezaměstnaných na realizaci zakázky.
Stav plnění: Plněno průběžně. Kritéria jsou v současné době u zakázky města uplatněny a to v
následující podobě: Dlouhodobě nezaměstnané osoby1)Zhotovitel se zavazuje, že zaměstná 2 osoby
se sníženým pracovním uplatněním, tj. uchazeče o zaměstnání evidované na Úřadu práce ČR, kteří
byli bezprostředně před započetím plnění této smlouvy vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání
nepřetržitě déle než 5 měsíců. Zhotovitel se zavazuje, že výše zmíněné osoby se budou přímo podílet
na plnění této smlouvy.2) Zhotovitel je povinen tuto skutečnost prokázat nejpozději v 1. den plnění
této smlouvy a to příslušnou pracovní smlouvou a osvědčením z Úřadu práce o době trvání evidence.
Garant: OR (MMD)
Kroky/aktivity: splněno

Obecný cíl Z3.1.3: OHK ve spolupráci s městem vytvoří do roku 2020 informační kampaň o
sociálním podnikání
Garant: OHK, MMD, ASZ
Stav plnění: Na pracovní skupině Zaměstnanost 4.12.2017 došlo k opětovnému posouzení cíle. OHK
se necítí v tuto chvíli být kompetentní v dané oblasti působit na zaměstnavatele. Bude-li mít k
dispozici materiály, může je zájemcům předávat.
Garant: OHK
Kroky/aktivity: poskytování informací o sociálním podnikání

Analýza rizik implementace SPSZ
Název rizika

pravděpodobnost

závažnost

Nedostatek
vysoká
kvalitních
a
odborně
způsobilých
pracovníků
na
poptávané pozice

vysoká

Nedostatečný
nízká
zájem
cílové
skupiny o opatření

střední

prevence
V případě pracovníků v sociálních službách
(P1.1, V1.2, V4.1.1)začneme o záměru
zavádění nových služeb informovat budoucí
absolventy na půdě UJEP i v rámci
přednášek během roku 2017.
V případě pozic koordinátor terénní práce
(P1.2.1) a mediátor (B2.1.3) budou osloveny
během roku 2017 i NNO v jiných městech
Ústeckého kraje a nejrůznější odborné
platformy (např. Fórum terénní práce)
Skrze terénní práci (P1.1) v přirozeném
prostředí cílové skupiny a akce komunitního
charakteru (P1.3). Adekvátnost řady
navrhovaných opatření byla diskutována na
pracovních skupinách za účasti osob žijících
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v sociálně vyloučených lokalitách.
Omezení/ukončení nízká
spolupráce s ASZ či
omezení/ukončení
realizace projektů
KPSVL ze strany
obce v důsledku
obměny
politického
zastoupení
po
komunálních
volbách 2018

Informování zastupitelů o činnosti LP Děčín
a naplňování SPSZ

vysoká
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Přehled financování SPSZ
Celkový rozpočet SPSZ a jeho čerpání

Oblast

PÁTEŘNÍ

Obecný cíl

Priorita P1: Posílení
kontaktu a spolupráce
se sociálně vyloučenými
osobami

P 1.1

P 1.1.1, P 1.1.2,
P 1.1.3, P 1.1.4, 18 210 000
P 1.1.5, P 1.1.6

P 1.2

P 1.2.1, P 1.2.2,
P 1.2.3

P 1.3
Priorita P2: Snižování
zadluženosti a její
prevence

P 2.1
P 2.1

Specifický cíl

Částka
celkem

Priorita

OPZ
xxx

7 287 063

OPZ - KPSVL

2 585 250

OPZ - KPSVL

B 1.1.1

2 112 000

OPZ - KPSVL

B 1.1.2

0

xxx

B 1.1.3

0

xxx

B 1.1.4

OPZ - KPSVL

B 1.1.5

60 000
0

B 1.2.1

0

xxx

B 1.2.2

0

xxx

B 1.2.3

0

0

B 1.3.1

0

0

B 1.3.2

0

xxx

B 1.3.3

0

xxx

B 1.3.4

0

xxx

B 1.3.5

0

xxx

B 2.1.1

0

xxx

B 2.1.2

0

xxx

B 2.1.3

0

xxx

B 2.1.4

1 610 000

OPZ - KPSVL

B 2.2.1

0

xxx

B 2.2.2

0

xxx

B 2.2.3

0

xxx

B 2.3.1

0

xxx

B 2.3.2

6 584 700

OPZ - KPSVL

B 3.1.1

0

xxx

B 3.1.2

0

xxx

B 1.2

BYDLENÍ

B 2.1

B 2.2

B 2.3
Priorita B3: Zajištění
dostupnosti

1 400 000
0

B 1.3

Priorita B2: Zlepšení
sousedských vztahů
sociálně vyloučených
lokalit

OP Z - KPSVL

P 1.3.1, P 1.3.2
P 2.1.1, P 2.1.2,
P 2.1.3, P 2.1.4,
P 2.1.5
P 2.1.6

B 1.1.

Priorita B1: Snížení
fluktuace osob
ohrožených sociálním
vyloučením

Finanční zdroj

B 3.1
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xxx

odpovídajícího
důstojného bydlení
prostřednictvím
systému prostupného
bydlení

B 3.1.3

0

xxx

B 3.2.1

200 000

OP Z - ITI

S 1.1.1

0

xxx

S 1.2.1

6 000 000

OPZ - ITI

S 1.2.2

1 200 000

jiný zdroj

S 1.3.1

0

xxx

S 1.3.2

0

xxx

S 1.3.3

3 498 250

OPZ - KPSVL

V 1.1.1

0

xxx

V 1.1

V 1.1.2

0

xxx

V 1.2

V 1.1.3
V 1.2.1
V 1.3.1

0
0
0

xxx
xxx
xxx

V 1.3.2

0

xxx

V 2.1.1

0

xxx

V 2.1.2

0

xxx

V 2.1.3

0

xxx

V 2.1.4

1 265 000

OPZ - KPSVL

V 3.1.1
V 3.1.2
V 3.2.1

0
0

xxx
xxx

V 3.2.2

32 038
227,20

OP VVV - již jsme obdrželi
dotaci, realizace od
1.9.2016

S 1.1
BEZPEČNOST A
Priorita S1: Posílení
PREVENCE
bezpečnosti a prevence
SOCIOsocio-patologických
PATOLOGICKÝCH
jevů
JEVU

Priorita V1: Posílení
rodičovských
kompetencí

S 1.2

S 1.3

V 1.3

VZDĚLÁNÍ,
RODINA, VOLNÝ
ČAS

Priorita V2: Navazující
vzdělávání pro děti ze
socio-kulturně
znevýhodňujícího
prostředí

V 2.1

V 3.1
Priorita V3:
Nesegregované
vzdělávání a trávení
volného času

Priorita V4: Zajištění
nepatologického
trávení volného času

V 3.2

V 3.2.3
V 3.3

V 3.3.1

V 3.4

V 3.4.1

0

xxx

V 4.1.1

0

xxx

V 4.1.2

0

xxx

Z 1.1.1

0

xxx

Z 1.1.2

0

xxx

Z 1.1.3

0

xxx

Z 1.1.4

0

xxx

Z 1.2.1

0

xxx

Z 1.2.2

0

xxx

Z 1.3

Z 1.3.1

6 600 000

OP Z - KPSVL

Z 2.1
Z 2.2

Z 2.1.1

0

xxx

Z 2.2.1

0

xxx

V 4.1

Z 1.1

ZAMĚSTNANOST

Priorita Z1: Vytvoření
systému prostupného
zaměstnávání

Priorita Z2: Zvyšování
motivace dlouhodobě

Z 1.2
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nezaměstnaných

Z 2.3

Priorita Z3: Podpora
sociálního podnikání

Z 3.1

Z 2.2.2

0

xxx

Z 2.3.1

0

xxx

Z 2.3.2

0

xxx

Z 2.3.4

0

xxx

Z 2.3.4
Z 3.1.1
Z 3.1.2

0
0
0

xxx
xxx
xxx

Z 3.1.3

0

xxx

Čerpání v rámci KPSVL

Fond
ESF

Operační
program
OPZ

Prioritní
osa
2

Investiční
priorita
2.1
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Specifický cíl

Alokace

2.1.1

51 212 263

Tabulka indikátorů účinnosti SPSZ

Indikátor

Hodnota Indikátory
OPZ pro
KPSVL

1.1

Páteřní

Posílení kontaktu
a spolupráce se
sociálně
vyloučenými
osobami

1.2

1.3

Páteřní

Snižování
zadluženosti a její
prevence

2.1

1.1.1, 1.1.2,
Počet terénních
1.1.3, 1.1.4,
pracovníků
1.1.5, 1.1.6
Koordinátor terénní
1.2.1, 1.2.3 práce
Metodika terénní
1.2.2
práce
Komunitní akce v
sociálně
vyloučených
1.3.1
lokalitách
Dobrovolní
1.3.2
komunitní asistenti
Detašovaná
pracoviště dluhové
poradny v Boleticích
and Labem a na
2.1.1.
Starém Městě
Navýšení pracovníků
2.1.2
dluhové poradny
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Termín
splnění

6 70 10 Využívání podpořených služeb/osoby pro SC 2.1.1

Obecný Specifický
cíl
cíl

6 70 01 Kapacita podpořených služeb/místa pro SC 2.1.1

Priorita

6 00 00 Celkový počet účastníků/účastníci

Oblast

10

50 10 800

1

x

x

x

1

x

x

x

24

x

x

x

2018-2020

2018-2020
2018

2018-2020
10

x

x

x

30

4 900

2018-2020

2
2018-2020
2

2018-2020

2.1.3
2.1.4

2.1.5

2.1.6
1.1.1.

1.1

1.1.2
1.1.4
1.1.5

1.2.1
Bydlení,
bezpečnost,
sociopatalogické
jevy

Snížení fluktuace
osob ohrožených
sociálním
vyloučením

1.2
1.2.2
1.2.3

1.3.2

1.3
1.3.3

1.3.4

Klienti nových
pracovišť dluhové
poradny
Workshopy k
dluhové
problematice
Účastníci workshopů
k dluhové
problematice
Klienti internetové
dluhové poradny
Osoby podpořené
dluhovým a
finančním
poradenstvím skrze
terénní programy
Účastníci programu
finanční gramotnosti
pro mládež
Domovníci v
městských domech
Domovnici v
soukromých
domech
Kamerové systémy v
měských domech
Monitoring kvality
bydlení
viz. P1.1.1, P1.1.2,
P1.1.3, P1.1.4,
P1.1.5, P1.1.6
Vzdělávací osvětová
setkání ohledně
hospodárného
užívání bytu
viz. P2.1.1
Schůze SVJ za účasti
poskytovatelů
sociálních služeb
Semináře v oblasti
sociální integrace a
problematického
soužití pro
soukromé majitele a
předsedy SVJ
Soubor metodických
příruček pro
předsedy SVJ
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600

9
2018-2020
100
2018-2020
200

500

2018-2020

x

x

x
2018-2020

80

20

x

60
2018-2020

2

2

x

165

5

x

x

x

2018-2020

2018-2020
2

x

x

x

2

x

x

x

x

x

x

x

2018-2020
2018-2020

2018-2020
3

x

x

x

x

x

x

x

5

x

x

x

2018-2020
2018-2020

2018-2020

3

x

x

x
2018-2020

1

x

x

x
2018-2020

2.1
2.1.1
2.1.3
Bydlení,
bezpečnost,
sociopatalogické
jevy

Zlepšení
sousedských
vztahů v sociálně
vyloučených
lokalitách

2.2.2
2.2
2.2.3

2.3

Bydlení,
bezpečnost,
sociopatalogické
jevy

Zajištění
dostupnosti
odpovídajícího
důstojného
bydlení
prostřednictvím
systému
prostupného
bydlení

2.3.2

3.1.1

3.1
3.1.2

3.2.
1.1

1.2
Posílení
Bydlení,
bezpečnosti a
bezpečnost,
prevence
sociopatalogické
sociopatologických
jevy
jevů

3.1.3
3.2.1
1.1.1
1.2.1
1.2.1
1.2.1

1.3.1
1.3

1.3.2

Obyvatelé Boletic
nad Labem zapojení
do plánování
komunitního centra
Mediátor
Správci veřejného
prostranství
Úklidové/okrašlovací
komunitní brigády v
SVL
Okamžitá kapacita
NZDM na Starém
Městě (počet
klientů)
Celkový počet
klientů NZDM na
Starém Městě
Počet klientů, kteří
opouštějí Azylový
dům a získají městký
prostupný byt
Počet klientů, kteří
opouštějí Doléčovací
centrum a získají
městský prostupný
byt
Počet klientů
aktivizační služeb
pro rodiny s dětmi
získajícími městský
prostupný byt
Koncepce bydlení
Vyhláška omezující
hazard
Koncepce bydlení
Asistenti prevence
kriminality
Modernizované
kamerové body
Počet setkání
multidisciplinárního
týmu pro oběti
Pracovníci působící v
SVL proškolení v
oblasti kriminality v
SVJ, zločinů z
nenávisti a prevence
sekundární
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Vzdělávání,
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1.2

1.3

Navazující
vzdělávání pro
děti se sociokulturně
znevýhodňujícího
prostředí

2.1

3.1

Vzdělávání,
rodina, volný
čas

Nesegregované
vzdělávání a
trávení volného
času

3.2

3.3

3.4

Vzdělávání,
rodina, volný
čas

Zajištění
nepatologického
trávení volného
času
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1.4.1
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viktimizace
Účastníci programu
primární prevence
Besedy s učiteli
ZŠ/MŠ v lokalitách
či v komunitním
centru

Celkový počet rodin
využívajících SAS RD
Osvětové akce v SVL
na téma
rodičovských
1.3.1
kompetencí
Besedy pro klienty
SAS RD na téma
rodičovských
1.3.2
kompetencí
Počet podpořených
středoškoláku v
rámci mimoškolní
2.1.3
přípravy
Mentor působící na
2.1.4
středních školách
Pozice odborníka na
3.1.2
problematiku
inkluze na OŠK
Počet inkluzivních
3.2.1
týmů na ZŠ
Počet hodin, kterými
budou proškolení
pedagogičtí
3.2.2
pracovníci
Počet škol, na
kterých proběhe
beseda na téma
3.3.1
inkluze
Počet dětí ze SVL,
kteří zvýší svoji
3.4.1
docházku do DDM
Počet dětí ze SVL,
kteří zvýší svoji
docházku do
3.4.2
kroužku, ŠK a ŠD
Počet klientů, kteří
4.1.1, 4.1.2, projdou všemi
4.1.3
NZDM
4.1.1
viz B2.3.2
1.2.1
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Počet
zaměstnavatelů se
kterými
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Počet zaměstnaných
na otevřeném
prac.trhu
odcházejících ze
SMS
Počet zaměstnaných
na otevřeném
prac.trhu
zapojených do
projektu ÚP
Společně to
dokážeme
Počet osob,
zapojených do
projektu Společně to
dokážeme, kteří
získají rekvalifikaci
Počet osob,
pracujících u SMS,
kteří získají
rekvalifikaci
Počet pracovníků
SMS, kteří zvýší svoji
uplatnitelnost na
trhu práce
Příručky pro
zaměstnavatele pro
jednání s cílovou
skupinou
Počet článků
vydávaných ÚP ČR
kontaktním
pracovištěm ÚP ČR v
Děčíně
Počet informačních
a náborových besed
v SVL za účasti SMS
Účastníci
motivačních kurzů
projektu krajské
pobočky ÚP
Společně to
dokážeme
Počet nových typů
pozic pro VPP
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Počet seminářů pro
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společenské
odpovědnosti
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Seznam zkratek
ASZ
CS
ČR
HN
IROP
KPSVL
LP
MMR
MPSV
MŠMT
NNO
NZDM
ORP
OSPOD
PR
SAS RD
SPSZ
SVJ
SVL
TP
ÚP ČR
VPP

Agentura pro sociální začleňování
Cílová skupina
Česká republika
Hmotná nouze
Integrovaný regionální operační program
Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám
Lokální partnerství
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Nestátní nezisková organizace
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Obec s rozšířenou působností
Orgán sociálně-právní ochrany dětí
Public relations (vztahy s veřejností)
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Strategický plán sociálního začleňování
Společenství vlastníků jednotek
Sociálně vyloučené lokality
Terénní práce
Úřad práce
Veřejně prospěšné práce
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Analytická zpráva o situaci (projekt: Inkluze do škol) v Děčíně
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Jiné webové stránky související s problematikou
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Název:
Podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce objektu v ul. Fűgnerova 411/26, Děčín na sociální bydlení“
Mimořádný materiál:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo informaci o projektu „Rekonstrukce objektu v ul. Fűgnerova 411/26, Děčín na
sociální bydlení“ a
schvaluje
1. podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Rekonstrukce objektu v ul. Fűgnerova 411/26, Děčín na
sociální bydlení“ do výzvy na podporu vzniku sociálního bydlení II. - obce, v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu, o celkových předpokládaných nákladech projektu 17.545.509 Kč vč. DPH,
2. zajištění předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín na roky 2018 - 2020 ve výši
předpokládaných celkových nákladů projektu a to 17.545.509 Kč vč. DPH,
3. zajištění spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané minimální výši
5.665.509 Kč vč. DPH.

Stanovisko RM:
Rada města projednala informaci o projektu „Rekonstrukce objektu v ul. Fűgnerova 411/26, Děčín na sociální
bydlení a svým usnesením č. RM 18 14 36 03 ze dne 21. 8. 2018 doporučila zastupitelstvu města schválit:
1. podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Rekonstrukce objektu v ul. Fűgnerova 411/26, Děčín na
sociální bydlení“ do výzvy na podporu vzniku sociálního bydlení II. - obce, v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu, o celkových předpokládaných nákladech projektu 17.545.509 Kč vč. DPH,
2. zajištění předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín na roky 2018 - 2020 ve výši
předpokládaných celkových nákladů projektu a to 17.545.509 Kč vč. DPH,
3. zajištění spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané minimální výši
5.665.509 Kč vč. DPH.
Cena:

17 545 509,00

Návrh postupu:

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh na usnesení.

Důvodová zpráva:
Usnesením č. RM 18 14 36 03 ze dne 21. 8. 2018 bylo schváleno podání žádosti o dotaci.
V rámci projektu proběhne kompletní rozsáhlá rekonstrukce celého nebytového prostoru včetně rekonstrukce
střechy a fasády domu v ul. Fűgnerova 411/26, Děčín. V daném objektu vznikne celkem 11 sociálních bytů.
Hlavním cílem projektu je zajistit sociální bydlení a dostupnost kvalitního bydlení pro osoby v bytové nouzi.
Sociální bydlení by se mělo především vyznačovat účelností, individuálním posuzováním a zejména
dočasností. Sociální bydlení by v žádném případě nemělo být trvalým a nárokovým bydlením pro
nízkopříjmové skupiny obyvatelstva. V daném objektu se plánuje ubytovávat klienty sociální aktivizační služby,
azylových domů, seniory, mladé páry, osoby bez rodinného zázemí, pracující osoby s nízkým příjmem, mladé
rodiny s nízkým příjmem, rodiny i jednotlivce, kdy osoba bez vlastního přičinění přišla o příjem ze zaměstnání,
osoby zdravotně znevýhodněné, osoby po návratu z výkonu trestu bez rodinného zázemí apod.
Samotná rekonstrukce celého objektu je předběžně naplánována na období 2019 - 2020.
Na projekt se nově vztahuje 20 letá udržitelnost, kdy není možné danou zrekonstruovanou nemovitost prodat,
pronajmout či změnit charakter sociálního bydlení a zároveň je nutné nájemníkům poskytnout podporu ve
formě sociální práce podle zákona č.108/2006 Sb.
Předpokládaná minimální výše projektu je 17.545.509 Kč vč. DPH. Výše dotace činí, vlivem max. limitů
stanovených na 1 zrekonstruovaný byt, 11.880.000 Kč vč. DPH. Finanční spoluúčast města tak činí 5.665.509
Kč vč. DPH.
Návrh na předfinancování projektu ve výši 13 mil. Kč vč. DPH předloží OMH do návrhu rozpočtu na rok 2019.
Další finanční prostředky budou nárokovány v následujícím roce.
Projekt je v souladu s rozvojovým cílem E2: Vytvářet systém sociálního a prostupného bydlení v rámci
Strategického plánu rozvoje města Děčín 2014 - 2020.
Součástí materiálu je i zjednodušená verze projektové dokumentace.
Vyjádření:
Příloha: PD_zpravy.pdf

Komentář:

Příloha: Situace.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martina Štajnerová

Předkladatel:

Mgr. Hana Cermonová
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A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA
A.1 Identifikační údaje
A.1.1. Údaje o stavbě
Název stavby

:

REKONSTRUKCE OBJEKTU V UL. FÜGNEROVA
411/26, DĚČÍN, SOCIÁLNÍ BYDLENÍ

Místo stavby

:

ul. Fügnerova 411/226
p.p.č. 2277, 2278/1
k.ú. Děčín

Stupeň dokumentace

:

Dokumentace pro sloučené územní a stavební
řízení

Charakter stavby

:

Stavební úpravy

:

Statutární město Děčín
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín

A.1.2. Údaje o stavebníkovi
Investor

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
HIP

:

Jan Hošek
Mikulášovice 795
407 79 Mikulášovice
IČO:03454339
ČKAIT 0501263

Projektant stavební části a ZTI:

Jan Hošek
ČKAIT 0501263

Projektant PBŘ:

Leoš Miškovský
ČKAIT 0400569

Projektant vytápění, VZT, plynovodu:

Jiří Remiš
ČKAIT 0401362

Projektant silnoproudu a slaboproudu:

Ing. Ota Pour
ČKAIT 0500775
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A.2 Seznam vstupních podkladů




snímek katastrální mapy
výpis z katastru nemovitostí
požadavky investora

A.3 Údaje o území
a) Rozsah řešeného území
Dotčené pozemky p.p.č. 2277 a 2278/1, k.ú. Děčín jsou v katastrální mapě vedeny jako samostatné
parcely.
Stavba bude probíhat pouze na výše uvedených parcelách
Pozemek má stávající sjezd z komunikace Fügnerova.
b) Dosavadní využití a zastavěnost území
Parcela je v současné době zastavěná řešeným objektem č.p. 411/26 a zpevněnou plochou, která bude
sloužit pro parkování OA obyvatelů objektu.
c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů
Stavební pozemky p. p. č. 2277 a 2278/1 k. ú. Děčín jsou v rozsáhlém chráněném území a na parcelu
2277 je věcné břemeno cesty.
d) Údaje o odtokových poměrech
Dešťové vody budou likvidovány stávajícím způsobem, a to pomocí dešťové kanalizace
e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánovaní.
Plánovaná rekonstrukce je v souladu s platným územním plánem města Děčín.
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území.
Tato projektová dokumentace splňuje vyhlášku č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání
území a její změnu č. 269/2009 Sb. a příslušná normová doporučení.
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů.
Na základě projednání této dokumentace s dotčenými orgány nebyly vzneseny žádné požadavky nad
rámec zpracované projektové dokumentace.
h) Seznam výjimek a úlevových řešení.
Není zapotřebí žádných výjimek a úlevových řešení.
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic.
Stavba nemá podmiňující stavbu ani podmiňující investici.
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j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním této stavby.
Dotčené pozemky stavbou:
Stavební pozemek
- p.p.č. 2277, k.ú. Děčín (zastavěná plocha a nádvoří) – 752 m2
Majitel:
Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 02 Děčín
- p.p.č. 2278/1, k.ú. Děčín (zastavěná plocha a nádvoří) – 413 m2
Majitel:
Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 02 Děčín

A.4 Údaje o stavbě
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby
Jedná se o změnu dokončené stavby.
b) Účel užívání stavby
Objekt bude sloužit pro bydlení v sociálních bytech. Projekt počítá s nově vybudovanými 11 bytovými
jednotkami.
c) Trvalá nebo dočasná stavba.
Navrhovaná stavba je trvalá.
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů.
Stavební pozemky p. p. č. 2277 a 2278/1 k. ú. Děčín jsou v rozsáhlém chráněném území a na parcelu
2277 je věcné břemeno cesty.
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků
zabezpečujících bezbariérové užívání.
Stavba není řešena bezbariérově.
Stávající dispozice objektu není vhodná pro vybudování bezbariérových bytů z ekonomických a
technických důvodu.
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních
předpisů.
Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí
Č.j. MDC/43956/2018 zde dne 28.5.2018 – odbor ochrana přírody
Před rekonstrukcí a zateplováním předmětné budovy je nutná konzultace a příslušným orgánem ochrany
přírody….
Konzultace s AOPK ČR bude provedena před zahájením prací.
g) Seznam výjimek a úlevových řešení.
Není zapotřebí žádných výjimek a úlevových řešení.
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h) Navrhované kapacity stavby
263,48 m2
157,62 m2
185,34 m2
192,22 m2
170,79 m2
680,09 m2
2696,37 m3
11stání

Zastavěná plocha stávající části:
Podlahová plocha 1.PP:
Podlahová plocha 1.NP:
Podlahová plocha 2.NP:
Podlahová plocha 3.NP:
Podlahová plocha celkem:
Obestavěný prostor:
Počet stání OA

i) Základní bilance stavby
Objekt bude sloužit pro sociální bydlení. Stavba bude celkově mít 11 bytových jednotek.
Spotřeba vody dle vyhlášky č.120/2011
Předpokládaný počet obyvatel v objektu je 20. Výpočet je nastaven pro potřebu
20 osob.
Spotřeba 35 m3 /rok na osobu.
35 x 20 = 700 m3 /rok
Dešťové vody ze střechy
Koeficient střechy
půdorysná plocha střechy

=1
= 290 m2

Odhad množství dešťových vod ze střechy
0,025x290x1 = 7,5 l/s
Spotřeba energie na vytápění a spotřebičů viz PENB
j) Základní předpoklady výstavby.
Předpokládané zahájení stavby
Předpokládané dokončení stavby
Předpokládaná doba výstavby

dle možností investora
dle možností investora
8 měsíců

k) Orientační náklady stavby.
Orientační náklad stavby

dle rozpočtu

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení.
SO 01 Stavební úpravy bytového domu
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B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
B.1 Popis území stavby
a)

charakteristika stavebního pozemku

Stavební pozemky p.p.č. 2277 a 2278/1 v k. ú. Děčín, kde bude na bytovém domě provedena kompletní
rekonstrukce včetně změny vnitřní dispozice. Leží ve stávající zástavbě města Děčín zvané Děčín I.
Pozemek je rovinatý. Na severovýchodní straně pozemku vede stávající komunikace Fügnerova na p.p.č.
2923 v k.ú. Děčín. Z této komunikace je na pozemek investora stávající sjezd. Okolí stavby je zastavěno
bytovými domy a objekty občanské vybavenosti.
b)

výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Průzkumy:
Výsledek stavebně technického průzkumu
Zpracovatel provedl základní průzkum jednotlivých konstrukčních prvků. Současná krytina i fasáda je
nepůvodní a je za hranici životnosti. V současné době do objektu silně zatéká a poškozuje to jak stávající
krov, tak i stropní konstrukce. Objekt svým stavebně technickým řešením odpovídá době stavby a
vzhledem k malé průběžné údržbě je ze stavebně technického i statického hlediska v horším stavu.
V suterénu i přízemní části je vlhké zdivo a je nutná sanace vůči vlhkosti.
Radonový průzkum: není předmětem této PD
Hydrogeologický průzkum: není předmětem této PD
Geologický průzkum: není předmětem této PD
c)

stávající ochranná a bezpečnostní pásma

V okolí stavby se nacházejí stávající IS, které je nutno před zahájením venkovních prací na komunikaci
vytýčit.
d)

poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nachází mimo záplavové a poddolované území.
e)
vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry
v území.
Stavební úpravy bytového domu nebudou mít vliv na okolní stavby a pozemky.
Odtokové poměry pro ostatní pozemky zůstávají stávající.
f)

požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Nejsou žádné požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin.
g)
požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k
plnění funkce lesa
Plánovaná stavba neklade nároky na zábor pozemku zemědělského půdního fondu.
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h)
územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a
technickou infrastrukturu)
Pozemek je napojen na stávající sjezd.
Bytový dům je na pojený na stávající IS (vodovodní řad, kanalizační řad, plynovod, elektrické vedení a
telekomunikační vedení).
Dešťové vody budou svedeny do stávající dešťové kanalizace.
i)

věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba nemá žádné podmiňující stavby, investice ani časové vazby.

B.2 Celkový popis stavby
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek.
Cílem navrženého řešení je vypracovat projekt pro dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní
cílové skupině vstup do nájemního bydlení.
V současné době se v domě je objekt nevyužitý. Původní využití objektu je základní škola. Po stavebních
úpravách v objektu vznikne 11 bytových jednotek.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení.
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení
V rámci stavebních úprav nebudou provedeny žádné venkovní úpravy, které by měly vliv na stávající
urbanismu.
Urbanismus bude zachován stávající.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Bytový dům je dvoupodlažní, podsklepený a s podkrovním prostorem. Bytový dům má pravidelný
půdorys. Maximální rozměry půdorysu jsou 14,90 x 19,45 m a nejvyšší bod střechy je 13,5 m od ±0,000.
Střecha je sedlová o sklonu 30°a částečně plocha o 5°.
V objektu se nacházejí tyto prostory:
– v 1. PP –se nacházejí skladovací prostory pro obyvatele bytového domu a technická místnost
– v 1.NP -2.NP se nacházejí na každém podlaží vždy 4 bytové jednotky (1x 3+KK, 1x 2+KK a 2x
1+KK)
– ve 3.NP(podkroví) se nachází 3 bytové jednotky (2x 3+KK a 1x 1+KK)

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby.
Není předmětem této PD.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Stavba není řešena bezbariérově.
Stávající dispozice objektu není vhodná pro vybudování bezbariérových bytů z ekonomických a
technických důvodu.
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Stavba je navržena tak, aby byla splněna její bezpečnost při užívání. (přirozené a nucené větrání, světlé
výšky, tuhost stavby, opatření daná PBŘ apod.).
Stavba může být využívána až po její kolaudaci.

B.2.6 Základní charakteristika objektů
a) stavební řešení
V rámci stavebních úprav budou provedeny bourací práce, které jsou nutné pro vytvoření nové
dispozice domu. Zásahy budou i do nosných konstrukcí, a tudíž bude nutné zpracovat statický výpočet.
Před bouracími pracemi v nosných konstrukcích musí být provedena příslušná opatření jako např. osazení
překladů, heverování apod.
V suterénu bude provedeno kompletní podřezání zdiva domu vč. vybudování nové hydroizolace
v podlaze. Podřezání zdiva bude provedeno diamantovým lanem. Nové podlahy budou betonové. Dojde
zde k výstavbě ocelových příček pro vybudování sklepních kójí. Omítky budou provedeny v 1.PP
vápenné a malba vápnem. Strop bude zaizolován 100 mm vaty. Podhled bude ze SDK konstrukce.
V 1.NP – 3.NP budou prováděny totožné SDK práce. Jedná se o vybudování nových dispozic pomocí
zazdívek z pórobetonového zdiva a nových příček ze SDK. Příčky ze SDK mezi byty budou akustické.
Podlahy budou provedeny z OSB desek, přišroubují se a nalepí. Na OSB desky budou provedeny nové
finální povrchy. Ve vstupních chodbách a v sociálních zařízeních budou provedeny keramické dlažby.
V ostatních prostorech bytu budou provedeny PVC podlahy. Stěny v bytech budou z 50% otlučeny, 100%
oškrábány od malby. Omítky se dohodí vápenocementové a celé zdi se natáhnou do lepidla a do perlinky.
Finální vrstva bude štuk a bílá malba. Na sociálních zařízeních a u kuchyňských linek se nalepí na lepidlo
keramické obklady. Stropní konstrukce budou proveden ze SDK. Ve 3.NP (podkroví) bude do podhledu
vložena minerální vata tl. 280 mm). Na chodbách bude provedeno očištění stávajícího schodiště a
vyrovnání litého teraca. Nové podlahy na chodbách a v úklidové komoře budou z keramických dlažeb.
Viditelné dřevěné prvky budou ošetřeny nátěrem proti houbám, škůdcům a plísním.
V celém objektu bude provedena výměna všech výplní otvorů. Okna a vstupní dveře budou izolační
plastová. Vnitřní dveře budou z odlehčeného DTD materiálu a vstupní dveře do bytů budou protipožární.
Objekt bude od 1.NP až po střechu kompletně zateplen KZS tl. 120. Z požárního hlediska je nutno do
KZS zabudovat minerální vatu viz PBŘ.
Střešní konstrukce bude rekonstruována a budou vyměněny poškozené části krovu. Bednění bude ze
100% odstraněno. Nová krytina bude plechová.
V celém objektu budou kompletně provedeny nové rozvody, elektroinstalace, slaboproudu, rozvodu
vody a kanalizace a vytápění.
Ve venkovních prostorech budou provedeny opravy stávajícího oplocení.

b) mechanická odolnost a stabilita
Stavba je navržena dle platných norem tak, aby byla zajištěna stabilita a mechanická odolnost konstrukcí.
Hlavní nosné prvky byly posouzeny a jsou zpracovány v této projektové dokumentaci.
Stavba bude vystavěna z certifikovaných výrobků, které mají zaručené pevnosti apod.

B.2.7 Požárně bezpečnostní řešení
Na tuto stavbu byla zpracována technická zpráva o Požárně-bezpečnostním řešení stavby. Tato zpráva je
nedílnou součástí této projektové dokumentace. Veškerá opatření vycházející z této zprávy byly
zapracovány do projektové dokumentace.
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B.2.8 Zásady hospodaření s energiemi
Hospodaření s energiemi bude v rámci PENB, která je nedílnou součástí této PD.

B.2.9 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní komunální
prostředí
Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky dané vyhláškami o užívání staveb z hlediska
hygienický požadavků, ochrany zdraví a životního prostředí.
Stávající schodiště má zajištěno denní osvětlení. V objektu se nachází úklidová komora pro úklid
společných prostor. V rámci sklepních prostorů je zde k dispozici kočárkárna.
Všechny bytové jednotky mají zajištěnou pitnou studenou vodu a teplou vodu, vytápění, přirozené
větrání případně vzduchotechniku (jedná se převážně o koupelny a WC, které jsou bez oken. Větrání bude
zajištěno axiálními ventilátory a bude vyvedeny nad střechu. U kuchyňských linek budou osazeny
digestoře).
Vytápění bude pomocí plynových kotlů a rozvodů s radiátory. TUV bude zajištěna též přes plynové
kotle.

B.2.10 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží
Neřeší se. Objekt má podsklepený větraný prostor.

b) ochrana před bludnými proudy
Projekt neřeší ochranu před bludnými proudy.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury
Napojovací místa jsou zachována stávající.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
Jedná se o stávající přípojky.

B.4 Dopravní řešení
a) popis dopravního řešení
Okolo stavebního pozemku vede stávající komunikace Fügnerova (p. p. č. 2923, k. ú. Děčín).

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Stavba bude napojena na komunikaci Fügnerova stávajícím sjezdem.
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c) doprava v klidu
V objekt se nachází 11 bytových jednotek o velikost 4x 2+KK a 5x 1+KK a 2x 3+KK.
Výpočtem podle vyhlášky je zde zapotřebí min 9 stání pro OA.
Projekt navrhuje 11 OA.

c) pěší a cyklistické stezky
Nevyskytují se.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) terénní úpravy
Nebudou provedeny terénní úpravy.

b) použité vegetační prvky
V rámci projektu nebude řešena vegetace.

c) biotechnická opatření
Není součástí projektu

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv stavby na životní prostředí
Během stavby lze předpokládat zhoršení okolního životního prostředí vlivem hluku ze stavebních
strojů, zvýšené prašnosti, popř. znečištěním příjezdových komunikací od nánosů kol mechanizace, která
budou průběžně čištěna.
Investor, příp. jím pověřená osoba, předloží při závěrečné kontrolní prohlídce stavby doklad o využití
nebo odstranění odpadů vzniklých realizací stavby (např.: stavební odpady, obaly od nátěrových
stavebních hmot aj.) v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími právními předpisy. Odpady lze převést do vlastnictví
pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle (ustanovení § 12 odst. 3) zákona č 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přičemž jejich rozsah a
způsob likvidace jsou předběžně navrženy takto:
stavební suť a zemina bude odvezena na nejbližší, v té době úředně povolenou řízenou skládku či
zavážku území


plastové obaly od nátěrových hmot a jiné nebezpečné obaly budou shromažďovány dodavatelem stavby
v PE pytlech a po ukončení prací budou centrálně odvezeny k jejich likvidaci firmě, jež je oprávněna
takovýto odpad zneškodňovat (místní TS)

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině
Stavba po jejím provedení nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu.
Rekonstrukce nebude mít vliv na stávající dřeviny, rostliny a živočichy.
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c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000
Stavba se nachází mimo území Natura 2000.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA
Nebyly navržené žádné podmínky.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle
jiných právních předpisů
Nejsou evidovány žádná omezení a podmínky ochrany.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Stavební úpravy bytového domu nebudou mít vliv na ochranu obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace a výstavby
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Během realizace bude na stavbě nutno zajistit přívod vody a el. energie.
Voda bude ze stávající vodovodní přípojky nebo bude na stavbu dovážena.
Elektrickou energii bude zajišťovat přívod ze stávajícího objektu bytového domu nebo pomocí
dieselagregátu.

b) odvodnění staveniště
Odvodnění staveniště nebude realizováno.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Napojení na dopravní infrastrukturu bude stávajícím sjezdem z ulice Fügnerova.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Práce budou prováděny mimo dobu nočního klidu. Stavba bude udržována v uklizeném stavu. Budou
přijata příslušná opatření pro snížení možnosti prašnosti a šíření nadměrného hluku.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
Stavba bude označena dle stavebního zákona. Na stavbu bude zákaz vstupu nezúčastněných osob. Při
samotné výstavbě se budou dodržovat podmínky bezpečného pohybu osob na stavbě. Stavba nemá
požadavky na asanace.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)
Při stavbě nedojde k dočasným záborům mimo pozemky investora.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
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Množství a druhy zlikvidovaného odpadu bude dodáno při kolaudaci.
Na stavbě budou produkovány tyto druhy odpadů:
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
15 01 02 Plastové obaly
17 01 01 Beton
17 01 02 Cihly
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10
17 06 04 Izolační materiály
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady
17 05 04 Zemina a kameny
17 03 01 Asfaltové směsi s obsahem dehtu
17 04 07 Směsné kovy
08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organické rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 04 09 Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod číslem 08 04 09
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečistěné
17 02 01 Dřevo
17 04 02 Hliník
17 04 05 Železo a ocel
20 03 01 Směsný komunální odpad
20 03 03 Uliční smetky

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Předpokládá se odvoz cca 10 m3 zeminy. Skutečné množství zeminy bude dodáno při kolaudaci.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě
Během stavby lze předpokládat zhoršení okolního životního prostředí vlivem hluku ze stavebních strojů,
zvýšené prašnosti.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů
Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat vyhlášky a zákony týkající se bezpečnosti práce na
stavbě a používání technických zařízení zejména pak:
- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci), a jeho prováděcí předpisy, resp. nařízení vlády
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- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozd. předpisů,
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,
- vyhláška 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Stavba nepodléhá pravidlům dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích
zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření
Stavba je situována tak, že umožňuje zásah vozidel integrovaného záchranného systému především
vozidel HZS a zdravotní služby. Příjezd na staveniště je možný z místní komunikace.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu,
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)
Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Předpokládané zahájení stavby
Předpokládané dokončení stavby
Předpokládaná doba výstavby

dle možností investora
dle možností investora
8 měsíců

Závěr
Stavba bude po jejím řádném provedení splňovat požadavky na ní kladené. O provádění stavby bude
veden stavební deník.
Veškeré změny v provádění oproti této projektové dokumentaci musí být konzultovány a potvrzeny
projektantem. Žádné části projektu nesmí být kopírovány bez souhlasu zpracovatele.
Zpracováno dle norem a technických podkladů známých ke dni vydání projektové dokumentace.

V Mikulášovicích, dne 1. 4. 2018
Vypracoval: Jan Hošek
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Název:
Mimořádná dotace - Společnost Parkinson, z. s.
Mimořádný materiál:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo žádost Společnosti Parkinson, z. s. o mimořádnou dotaci a
rozhodlo
1. o poskytnutí mimořádné dotace Společnosti Parkinson, z. s., ve výši 20 000,00 Kč na otevření kanceláře
KLUBU DĚČÍN a
2. o uzavření smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu.

Stanovisko RM:
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený návrh na usnesení.
Cena:

20 000,00

Návrh postupu:

RM doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí mimořádné dotace

Důvodová zpráva:
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví předkládá k projednání žádost o mimořádnou dotaci od Společnosti
Parkinson, z. s. (příloha č. 1) ve výši 80.000,00 Kč na otevření kanceláře v Děčíně, která má sloužit k
setkávání osob s Parkinsonovou chorobou. Posláním Společnosti Parkinson, z. s., je pomoc pacientům
vyrovnat se s touto nevyléčitelnou nemocí a zlepšit kvalitu jejich života.
Stanovisko sociálně zdravotní komise:
Sociálně zdravotní komise dne 15.08.2018 na svém jednání projednala žádost a doporučila radě města
přidělení mimořádné dotace ve výši 20.000,00 Kč s tím, že organizaci bude nabídnut k pronájmu prostor v
Klubu seniorů v Bezručově ulici.
Vyjádření:
Žádost_Parkinson_anony
m.pdf

Komentář: Příloha č. 1

navrh_smlouvy_mimorad
Příloha: na_dotace_parkinson_an
onym.pdf

Komentář: Příloha č. 2

Příloha:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Renáta Grešíková

Předkladatel:

Mgr. Hana Cermonová

OSV

12.9.2018 09:07 podepsáno
12.9.2018 09:09 podepsáno

VEŘEJNOPRÁVNÍ
DOTACE

SMLOUVA

O

POSKYTNUTÍ

MIMOŘÁDNÉ

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

I. Subjekty smlouvy
1) Statutární město Děčín, IČ: 002 61 238, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV,
č. ú. 921402389/0800, ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín, dále jen jako
„poskytovatel dotace“.
Zastoupené Mgr. Marií Blažkovou, primátorkou
2) Společnost Parkinson, z. s., IČ: 60458887, Volyňská 933/20, Vršovice 100 00 Praha 10,
č. účtu
, dále jen jako „příjemce dotace“.
Zastoupená zmocněncem Jaromírem Šmahelem, předsedou Parkinson klubu Děčín
II. Předmět smlouvy
1) Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace ve výši 20 tis. Kč na projekt
„Otevření kanceláře KLUBU DĚČÍN“ z rozpočtu statutárního města Děčín, kapitoly
sociálních věcí a zdravotnictví, 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 mimořádnou dotaci.
2) O poskytnutí mimořádné dotace a o uzavření smlouvy rozhodlo zastupitelstvo města
usnesením č. ZM …. dne …..
3) Poskytovatel se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 20 tis. Kč na projekt
„Otevření kanceláře KLUBU DĚČÍN“ ve lhůtě do 30 dnů od dne uzavření 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 úhrada nákladů spojených s otevřením kanceláře KLUBU Děčín a se
zlepšením kvality života pacientů, kteří se snaží vyrovnat s Parkinsonovou nemocí.
III. Povinnosti příjemce
1) Dotace je poskytována za těchto podmínek:
Příjemce dotace:
a) prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy nečerpá finanční prostředky
z Evropského sociálního fondu, dále jen „ESF“, na sociální služby v projektu
podpořeném statutárním městem Děčín. V případě, že v průběhu čerpání dotace
poskytnuté statutárním městem Děčín začne organizace čerpat finanční prostředky
z individuálního projektu, oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Odboru
sociálních věcí a zdravotnictví, dále jen „OSV.“ Dále bude postupováno dle
schváleného Dotačního programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“,
b) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu, uvedeném v článku II. této smlouvy,
c) odpovídá poskytovateli za hospodárný způsob využití finančních prostředků, vedoucí
k dosažení cíle uvedeného v projektu,
d) je povinen v případě financování projektu z více zdrojů, vést účetnictví o poskytnuté
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2)

3)
4)

5)
6)

dotaci odděleně pod samostatnou účetní řadou,
e) 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 Dotačním
programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“,
f) je povinen umožnit poskytovateli dotace provedení kontroly správnosti (zejména
hospodárnosti a účelnosti) použití dotace, včetně kvality poskytnutých služeb,
g) je povinen předložit kontrolním orgánům veškeré účetní doklady o použití finančních
prostředků poskytnutých v souladu s touto smlouvou,
h) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu dle platného Dotačního
programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“ v termínu do 15. ledna
následujícího roku, na který byla poskytnuta dotace,
i) nesmí poskytovat finanční prostředky jiným fyzickým a právnickým osobám, pokud
nejde o úhradu spojenou s realizací projektu, na který byly poskytnuty,
j) nesmí použít dotaci na nezpůsobilé náklady definované v rámci dotačního programu
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“,
k) drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, který bude pořízen z dotace
poskytnuté statutárním městem Děčín, se příjemce zavazuje využívat ke své hlavní
činnosti po dobu nejméně pěti let nebo se souhlasem poskytovatele bezúplatně
převést jiné neziskové organizaci,
l) je povinen se po uzavření smlouvy řídit platným Dotačním programem „Podpora
oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“.
Příjemce dotace je oprávněn před dnem vyúčtování poskytnuté dotace učinit písemné
prohlášení, že projekt, na který byla dotace poskytnuta, nezrealizuje. Pro případ, že tak
učiní, je povinen zaplatit poskytovateli dotace úrok z prodlení stanovený předpisem
občanskoprávním, který počne plynout ode dne připsání dotace na účet příjemce dotace
až do dne připsání vrácené dotace na účet poskytovatele dotace.
Příjemce dotace je povinen ve lhůtě do 15.01. následujícího roku vrátit poskytovateli
dotace nevyčerpanou část dotace na č. ú. 921402389/0800 ved. u České spořitelny, a.
s., pobočka Děčín.
S vrácením dotace je příjemce dotace povinen zaslat poskytovateli dotace avízo
o vrácených finančních prostředcích na účet poskytovatele dotace. Avízo musí
obsahovat název příjemce dotace, název projektu, číslo účtu, ze kterého byly prostředky
zaslány, číslo účtu, na které byly prostředky zaslány, variabilní symbol (IČ), pod kterým
byly prostředky zaslány a datum odeslání. Avízo je příjemce dotace povinen doručit
prostřednictvím podatelny Magistrátu města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín 4.
Příjemce dotace je povinen ve lhůtě do 15 dnů ode dne obdržení výzvy vrátit
poskytovateli dotace neuznatelné náklady zjištěné při kontrole předloženého vyúčtování
na č. ú. 19-921402389/0800, vedený u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín.
Příjemce dotace je v případě zrušení právnické osoby s likvidací povinen předložit
poskytovateli vyúčtování dotace a nevyčerpané finanční prostředky ke dni zrušení
právnické osoby s likvidací vrátit na č. ú. 921402389/0800 ved. u České spořitelny, a. s.,
pobočka Děčín. V případě přeměny právnické osoby je příjemce dotace povinen
informovat poskytovatele dotace písemnou formou do pěti dnů 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.
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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 zveřejněna.
2) Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v případě, že:
a) dotace byla příjemci dotace poskytnuta na základě nepravdivých údajů,
b) příjemce dotace použije dotaci v rozporu s účelem uvedeným v čl. II. této smlouvy,
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. čís.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Nedodržení podmínek a
nesplnění povinností stanovených touto smlouvou příjemcem bude posuzováno jako
porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb. Příjemce dotace je
v takovém případě povinen odvést neoprávněně použité nebo zadržené finanční
prostředky do rozpočtu poskytovatele včetně sankce stanovené tímto zákonem.
5) Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2018. Smlouvu lze měnit či doplňovat
po dohodě smluvních stran pouze formou písemných očíslovaných dodatků. Smlouva
nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
6) Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 výtiscích, přičemž poskytovatel a příjemce obdrží
jedno vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich vůli a na
důkaz tohoto podepisují.

V Děčíně dne

V ………………… dne

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

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

za poskytovatele dotace
Mgr. Marie Blažková

za příjemce dotace
………………………
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Název:
Rozhodnutí o poskytnutí dotace Adrianě Holanové
Mimořádný materiál:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo žádost o poskytnutí dotace ve výši 450.000,00 Kč Adrianě Holanové na
částečnou úhradu školného ve školním roce 2018/2019 na prestižní hudební univerzitě Berklee College of
Music v Bostonu v USA, studijní obor Professional music a
rozhodlo
poskytnout dotaci ve výši 50.000,00 Kč Adrianě Holanové na částečnou úhradu školného ve školním roce
2018/2019 na prestižní hudební univerzitě Berklee College of Music v Bostonu v USA, studijní obor
Professional music a uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.

Stanovisko RM:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč Adrianě
Holanové na částečnou úhradu školného ve školním roce 2018/2019 na prestižní hudební univerzitě Berklee
College of Music v Bostonu v USA, studijní obor Professional music a uzavřít veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí dotace.
Cena:
Návrh postupu:

50 000,00

Důvodová zpráva:
Odbor školství a kultury obdržel žádost Adriany Holanové o poskytnutí dotace ve výši 450.000,00 Kč na
částečnou úhradu školného ve školním roce 2018/2019 na prestižní hudební univerzitě Berklee College of
Music v Bostonu v USA, studijní obor Professional music, příloha č. 1.
Žadatelka o dotaci složila přijímací zkoušky v celosvětové konkurenci na prestižní hudební univerzitě Berklee
College of Music a byla přijata ke studiu v oboru Professional music, příloha č. 2. Adriana Holanová si v rámci
přijetí na Berklee mohla zvolit jeden rok studia ve Valencii ve Španělsku a této možnosti využila. Do Valencie
je vybráno pouze 10 % ze všech přijatých studentů a výuka je mnohem individuálnější. Vzhledem k tomu, že
se jedná o univerzitu patřící mezi světové špičky hudebního vzdělání je školné na této univerzitě velmi
finančně náročné, jeden školní rok studia stojí 1.144.300,00 Kč. Vzhledem k této skutečnosti není v
možnostech slečny Holanové ufinancovat studium pouze z vlastních zdrojů (studentská půjčka) a za podpory
rodiny (úvěr). Proto požádala o finanční podporu nadace Bakala foundation, The Kellner Family Foundation,
soukromé firmy o sponzorství, zúčastňuje se soutěže České spořitelny UŽVÍM a o stipendium ze strany
Ministerstva kultury. Z tohoto důvodu se rozhodla požádat rovněž o podporu statutární město Děčín. Bude jí
velkou ctí reprezentovat naše město spolu s Českou republikou ve škole, která produkuje hudebníky
světového formátu. Hlavním oborem, který bude Adriana Holanová studovat na Berklee je zpěv. S tím souvisí i
její rozvoj a budování si uměleckého jména. Doplňující informace a přehled jejího dosavadního hudebního
vzdělání je uveden v příloze č. 4.
Ve snaze získat dostatečné finanční prostředky na studium oslovila také děčínskou společnost Armex Energy,
která jí poskytla nadační příspěvek ve výši 10.000,00 Kč. Dále pod záštitou Ústecké komunitní nadace byla
vyhlášená sbírka s cílovou částkou 300.000,00 Kč, která je určena na úhradu jejího školného. Sbírka je
zveřejněna na webových stránkách www.darujme.cz/projekt/1201016 a bylo v ní vybráno cca 219 tis. Kč. K
této sbírce je natočeno i video (https://www.youtube.com/watch?v=FhDYFTLWzHw&feature=youtu.be), kde je
možné dovědět se základní informace o sl. Holanové a prosba o podporu, aby mohla studovat na prestižní
škole Berklee.
Adriana Holanová, v případě, že jí bude poskytnuta dotace v požadované výši, popřípadě o něco nižší, by
ráda uspořádala například benefiční koncert v Děčíně. Nejbližší termín by mohl být v lednu 2019 nebo
červen-srpen 2019. Při jakékoliv výši poskytnuté dotace bude samozřejmostí zmiňování se o podpoře
statutárního města Děčín jako sponzora v médiích.
Financování dalších let studia bude probíhat v obdobné podobě, avšak je zde velká možnost získat
stipendium na základě dosažených výsledků ve škole. Vzhledem k této skutečnosti slečna Holanová uvádí, že
se bude snažit studovat s co nejlepšími výsledky.
Odbor školství a kultury přikládá veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace, příloha č. 3. Obsah smlouvy byl
konzultován s právním zástupcem města.
Před několika dny Adriana Holanová zahájila jako jediná studentka z ČR studium ve Valencii. Ke studiu zde
byli vybráni pouze 3 studenti z celé Evropy.
Žádost o dotaci byla projednána na jednání Komise výchovy a vzdělávání dne 4. 6. 2018 a komise
nedoporučuje poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle předloženého
návrhu.
Stanovisko odboru ekonomického: K žádosti p. Holanové sdělujeme, že dotace na částečnou úhradu
školného v roce 2018/2019 neodpovídá vypsaným dotačním titulům statutárního města Děčín. V zájmu
zajištění rovného přístupu k občanům města dáváme ke zvážení zpracování zásad stipendijního programu pro
profesní stabilizaci studentů ve městě obdobně, jako má kraj, případně pro podporu studentů nadaných a
sociálně slabých. V současné době poskytnutí této dotace nedoporučujeme. Ze stejných důvodů nebyla
doporučena v roce 2014 ani žádost p. MDDr. Schatralové, neboť by se jednalo o významný precedens.
V případě schválení poskytnutí dotací bude odbor školství a kultury žádat o navýšení kapitoly 39 - vzdělávání
a školské služby o danou částku. Odbor školství a kultury nedisponuje finančními prostředky, které by mohly
být použity na pokrytí výše uvedených žádostí o dotace.
Odbor školství a kultury informuje zastupitelstvo města, že dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů může územní samosprávný celek poskytnout na základě žádosti žadatele
návratnou finanční výpomoc.
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Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 - II. etapa
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo informace o projektu „Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 - II.
etapa“ a
schvaluje
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 - II. etapa“ do programu
Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) - dotační titul Bezpečnost dopravy,
2. předfinancování a zároveň spolufinancování projektu „Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 - II.
etapa“ ze strany statutárního města Děčín v předpokládané min. výši 1 531 tis. Kč včetně DPH v rámci
projektu na rekonstrukci chodníkové plochy,
3. financování veřejného osvětlení v rámci jeho výměny při projektu „Chodníky a veřejné osvětlení podél
silnice I/13 - II. etapa“ v předpokládané min. výši 4 447 tis. Kč včetně DPH.

Stanovisko RM:
Rada města dne 4.9.2018 projednala informace o projektu „Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 - II.
etapa“ a svým usnesením č. RM 18 15 36 02 doporučila zastupitelstvu města:
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 - II. etapa“ do programu
Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) - dotační titul Bezpečnost dopravy,
2. předfinancování a zároveň spolufinancování projektu „Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 - II.
etapa“ ze strany statutárního města Děčín v předpokládané min. výši 1 531 tis. Kč včetně DPH v rámci
projektu na rekonstrukci chodníkové plochy,
3. financování veřejného osvětlení v rámci jeho výměny při projektu „Chodníky a veřejné osvětlení podél
silnice I/13 - II. etapa“ v předpokládané min. výši 4 447 tis. Kč včetně DPH.

Cena:
Návrh postupu:

5 978,00

Důvodová zpráva:
Předmětem projektu, který bude podáván do SFDI, je rekonstrukce a vybudování chodníků včetně
autobusových zálivů. II. etapu tvoří úsek od křižovatky ul. Teplická x ul. Na Výšinách ke křižovatce ul. Teplická
x ul. Jindřichova. Celkové rozpočtové náklady projektu jsou v předpokládané výši 14 650 tis. Kč včetně DPH.
Způsobilé náklady jsou pouze na chodníky (ty jsou v předpokládané výši 10 203 tis. Kč včetně DPH),
nezpůsobilým výdajem jsou náklady na veřejné osvětlení (ty jsou v předpokládané výši 4 447 tis. Kč včetně
DPH).Výše dotace je max. 85 % ze způsobilých nákladů, tj. 8 672 tis. Kč. Výměna veřejného osvětlení bude
realizována v souběhu s rekonstrukcí chodníkové plochy, která bude v případě získání dotačního titulu
financována prostřednictvím dotačního titulu SFDI - Bezpečnost dopravy. Realizace navazuje na projekt
„Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 - I. etapa“ a předpokládá se v roce 2019 až 2020. Projekt je v
souladu se SPRM 2014-2020 s rozvojovým cílem H5: Opravit a rekonstruovat místní komunikace, mosty a
parkoviště.
V návrhu na rozpočet r. 2019 bude uplatňovat OR. Spoluúčast města - chodníky: 1 531 tis. Kč, financování
veřejného osvětlení: 4 447 tis. Kč. Celkem náklady hrazené z rozpočtu statutárního města Děčín: 5 978 tis.
Kč.
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
1. Popis území stavby
1.1 Charakteristika území a stavebního pozemku
Staveniště se nachází v katastrálním území Podmokly, Horní Oldřichov a Bynov v ulici Teplická v Děčíně
na pozemcích č. 87, 513,803/3, 803/2, 803/5, 488/2, 803/4, 487/4, 486, 485/1, 483/1, 1587, 485/2,
1588, st. 724, 1557/2, 1557/3, 1527/3, 1557/4, 1557/6, 1530, 1532/9, 1557/5, 1558, 1593, 1532/7,
1557/7, 1557/10, 1477/16, 1483/1, st. 326, 1455/10, 1455/11, 1455/5, 1455/3, 1557/9, 1214/1, 1557/8,
1571, 851/3, 1207/2, 1207/1, 1207/3, 837/45, 837/44, 837/39, 837/2, st. 463, st. 594, 837/28. Návrh
řeší výstavbu nového chodníku a rekonstrukci stávajícího asfaltového chodníku podél silnice I/13, nový
chodník je navržen z betonové dlažby. Dále je řešena rekonstrukce stávajících autobusových zastávek a
výměna stávajícího veřejného osvětlení.
Dle územního plánu města se jedná o zastavěné území. V současné době je zájmové území využíváno
jako ostatní plocha, vodní plocha, zastavěná plocha a nádvoří, lesní pozemek a zahrada.
1.2 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování
Stavba je v souladu s územním plánem města. Dle územního plánu města se jedná o zastavěné území.
1.3 Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika
Geologické a hydrogeologické podmínky území jsou známé.
1.4 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů.
Byl proveden jednoduchý dopravní průzkum, další dopravní údaje projekt nevyžaduje. Dále byla v rámci
projektu provedena základní rekognoskace terénu. Geologické a hydrogeologické podmínky stavebního
pozemku jsou známé.
1.5 Ochranná území podle jiných právních předpisů
Stavba se nenachází na seismicky neklidném území, v záplavovém území, v památkové rezervaci. Stavba
se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje, v ochranném pásmu lesa, v ochranném pásmu silnice I.
třídy a v CHKO České středohoří a Labské pískovce. Stavba neovlivňuje soustavu chráněných území
Natura 2000.
1.6 Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území
Stavba se nenachází v poddolovaném ani záplavovém území.
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1.7 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území
Realizace navržených stavebních úprav neovlivní okolní stavby ani pozemky, veškeré úpravy jsou navrženy
v místě stávajících komunikací. Okolí stavby je třeba chránit běžnými prostředky - dodržovat noční klid,
zamezit nadměrné hlučnosti a prašnosti. Stavba nemění odtokové poměry v území.
1.8 Požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin
Stavba má běžné požadavky na bourací práce (viz. C.4 Situace bouracích prací).
Předběžná bilance bouracích prací:
 Bourání dlážděného chodníku
1 127,0m2
 Bourání asfaltového chodníku
3 209,0m2
 Bourání asfaltové komunikace
986,0m2
 Bourání betonového obrubníku
7 434,0m
V rámci stavby je nutno zachovat a respektovat veškeré dřeviny rostoucí v okolí stavby a nepoškodit
zejména kořenový systém, kmeny a koruny. Musí být dodrženy podmínky zákona č.114/1992 Sb. O
ochraně přírody a krajiny a ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních
pracích a Zásady ochrany stromů na staveništi. V prostoru kořenové zóny dřevin musí být výkop
prováděn ručně. Při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem nad 2 cm. Kořeny je nutno chránit
před poraněním, popřípadě je nutno kořeny ošetřit tzn. hladce seříznout a zamazat prostředky na
ošetření ran.
Stavba nevznáší požadavky na asanace.
1.9 Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa
Stavba se nachází na pozemcích ZPF: ppč. 1455/3, 837/2
Stavba se nachází na pozemcích PUPFL: ppč. 1477/16
1.10 Územně technické podmínky - napojeni na dopravní a technickou infrastrukturu
Stavba je dopravně napojena na stávající silnici I/13 ul. Teplická. Trasa nového veřejného osvětlení bude
napojena na stávající rozvodnou síť viz. D.1.4.2.1 Situace veřejného osvětlení.
1.11 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Rekonstrukce chodníku bude zkoordinována s navrženou rekonstrukcí místa pro přecházení „Místo pro
přecházení v ulici Teplická u Rehabilitace „Kateřina“v blízkosti křižovatky s ulicí Spojovací“ a s plánovanou
rekonstrukcí křižovatky „Úprava křižovatky Saská x Teplická, Děčín“.
Navržená stavba je podmíněná povolením přeložky nízkého a vysokého napětí, která bude povolena
samostatným projektem zpracovaným ČEZ Distribuce.
1.12 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí
k.ú. Podmokly:
87, 513,803/3, 803/2, 803/5, 488/2, 803/4, 487/4, 486, 485/1, 483/1, 1587, 485/2,
k.ú. Horní Oldřichov: 1588, st. 724, 1557/2, 1557/3, 1527/3, 1557/4, 1557/6, 1530, 1532/9, 1557/5,
1558, 1593, 1532/7, 1557/7, 1557/10, 1477/16, 1483/1, st. 326, 1455/10,
1455/11, 1455/5, 1455/3, 1557/9, 1214/1, 1557/8, 1571,
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k.ú. Bynov:

851/3, 1207/2, 1207/1, 1207/3, 837/45, 837/44, 837/39, 837/2, st. 463, st. 594,
837/28.

1.13 Seznam pozemků podle KN, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo
Nevzniknou žádná nová ochranná ani bezpečnostní pásma.
1.14 Požadavky na monitoringy sledování přetvoření
Stavba nevznáší požadavky na monitoring a sledování přetváření.
1.15 Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
Stavba je dopravně napojena na stávající silnici I/13 ul. Teplická. Trasa nového veřejného osvětlení bude
napojena na stávající rozvodnou síť viz. D.1.4.2.1 Situace veřejného osvětlení.
2. Celkový popis stavby
2.1. Celková koncepce řešení stavby
a.

Nová stavba nebo změna dokončené stavby
Jedná se o novostavbu a rekonstrukci.

b.

Účel užívání stavby
Stavba bude využívána pro bezpečný pohyb chodců v lokalitě. Užívání stavby je v souladu s platnou
legislativou.

c.

Trvalá nebo dočasná stavba
Jedná se o stavbu trvalou.

d.

Informace o vydaných rozhodnutích a povolení výjimky z technických požadavků na stavby a
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným
řešením z platných předpisů a norem
Stavba je v souladu s územním plánem města.

e.

Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných
stanovisek dotčených orgánů
Požadavky dotčených orgánů byly splněny (viz F. Doklady)

f.

Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby
Návrh řeší výstavbu nového chodníku a rekonstrukci stávajícího asfaltového chodníku podél silnice
I/13, nový chodník je navržen z betonové dlažby. Dále je řešena rekonstrukce stávajících
autobusových zastávek a výměna stávajícího veřejného osvětlení.
Plocha zájmového území stavby je 5 824,0m2. Chodník je navržen podél silnice I/13 v celkové délce
cca 1973,0m.

g.

Ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památka apod.
Stavba nepodléhá žádné ochraně podle jiných právních předpisů.
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h.

Základní bilance stavby
Jedná se o stavbu bez extrémních vlivů. Užíváním stavby nevznikají žádné odpady

i.

Základní předpoklady výstavby
Stavba není členěna na etapy.
Předpokládané zahájení stavby - 2020
Předpokládané ukončení stavby - 2020

j.

Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu,
doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby
Stavba bude částečně využívána před dokončením z důvodu nutného přístupu do přilehlých objektů.

k.

Orientační náklady stavby
Orientační náklady na stavbu činí 16 000 000,- Kč

2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení:
a. Stavba nevyžaduje urbanistický posudek.
b. Stavba bude řešena tak, aby byla v souladu s konceptem ostatních staveb ve městě.
2.3. Celkové technické řešení
a.

Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech včetně
údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni
působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření
Návrh řeší výstavbu nového chodníku a rekonstrukci stávajícího asfaltového chodníku podél silnice
I/13, nový chodník je navržen z betonové dlažby. Dále je řešena rekonstrukce stávajících
autobusových zastávek a výměna stávajícího veřejného osvětlení.
Stavba je členěna na objekty:
SO 101 – Komunikace pro pěší
SO 401 – Veřejné osvětlení

b.

Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody
Stavba negeneruje odpady, neznečišťuje půdu, nemá nároky na vyšší spotřebu energií ani vody.

c.

Celková spotřeba vody
Stavba negeneruje odpady, neznečišťuje půdu, nemá nároky na vyšší spotřebu energií ani vody.

d.

Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem
Stavba negeneruje odpady, neznečišťuje půdu, nemá nároky na vyšší spotřebu energií ani vody.

e.

Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení
veřejné komunikační sítě
Trasa nového veřejného osvětlení bude napojena na stávající rozvodnou síť viz. D.1.4.2.1 Situace
veřejného osvětlení.
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2.4. Bezbariérové užívání stavby
Stavební detaily pochozích zpevněných ploch s bezbariérovým přístupem budou řešeny osazením
betonového obrubníku s převýšením 0,02m a vybudováním nájezdní rampy s příčným sklonem max.
12,5%. Příslušná místa budou osazena prvky z reliéfní dlažby v souladu s projektovou dokumentací a
vyhl. č. 398/2009 Sb. Varovné pásy a signální pásy jsou navrženy z dlažby v kontrastní červené barvy
s reliéfním povrchem s maximálními výškovými rozdíly 8 mm a s roztečí vrcholů reliéfu (hřebenu reliéfu)
30 až 60mm (dle NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04. – 06). Dále budou varovné a signální pásy
obloženy hladkou dlažbou bez sražené hrany a to v minimální šířce 250mm a to z důvodu dosažení
potřebného hmatového kontrastu.
Ve staničení km 0,230 bude u místa pro přecházení upuštěno od signálních pásů z důvodu nevyhovujících
šířkových poměrů a místo pro přecházení je určeno pro pohyb osob se zrakovým postižením pouze
v doprovodu jiné osoby (viz. ČSN 73 6110/Z1 čl. 10.1.3.1.14).
V rámci stavby budou uděleny výjimky z ustanovení dle §14 vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Výjimka, na prodloužení délek přechodu pro chodce a místa pro přecházení dle ustanovení bodu 2.0.3
přílohy č. 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb. na větší prodloužení až na 9,5m (u novostavby) a až na 10,0m (u
změn dokončených staveb), bude udělena na následující místa pro přecházení a přechody pro chodce:
 Ve staničení km 0,005 místo pro přecházení v křižovatce ulic Teplická x Na Výšinách dl. 8,0m
 Ve staničení km 0,090 místo pro přecházení v křižovatce ulic Teplická x Spojovací dl. 8,60m
 Ve staničení km 0,340 místo pro přecházení v křižovatce ulic Teplická x Vojanova dl. 9,42m
 Ve staničení km 0,370 stávající přechod pro chodce přes ulici Teplická dl. 8,50m
 Ve staničení km 1,960 místo pro přecházení v křižovatce ulic Teplická x Jindřichova dl. 9,46m
Výjimka, na přípustnou min. šířku chodníku 1,25m dle ČSN 73 6110 čl. 10.1.2.2, bude udělena na
následující místa s min. šířkou chodníku 1,25:
 Ve staničení km 0,520 – 0,550 po pravé straně komunikace směrem na Bynov v délce 30,0m
zúžení chodníku na min. 1,26
 Ve staničení km 1,675 po levé straně komunikace směrem na Bynov v místě stávajícího schodiště
v délce 1,3m zúžení chodníku na min. 1,36m
2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Stavba svým charakterem nevyžaduje zvláštní opatření pro zajištění bezpečnosti při jejím užívání.
2.6 Základní charakteristika objektů
a.

Popis současného stavu
Stávající chodník z asfaltobetonu příp. z betonové zámkové dlažby je v nevyhovujícím stavu a chybí
bezbariérové řešení pro zabezpečení přístupu a užívání stavby OOSPO. Návrh řeší výstavbu nového
chodníku a rekonstrukci stávajícího asfaltového chodníku podél silnice I/13, nový chodník je navržen
z betonové dlažby. Dále je řešena rekonstrukce stávajících autobusových zastávek a výměna
stávajícího veřejného osvětlení.
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b.

Popis navrženého řešení

SO 101 – KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ
o Zemní a bourací práce
Stavba má běžné požadavky na bourací práce (viz. C.4 Situace bouracích prací). Budou provedeny běžné
bourací práce (bourání stávajícího chodníku z asflatobetonu a z betonové zámkové dlažby, bourání
stávající asfaltové komunikace, odstranění stávajících betonových obrubníků).
V rámci stavby je nutno zachovat a respektovat veškeré dřeviny rostoucí v okolí stavby a nepoškodit
zejména kořenový systém, kmeny a koruny. Musí být dodrženy podmínky zákona č.114/1992 Sb. O
ochraně přírody a krajiny a ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních
pracích a Zásady ochrany stromů na staveništi. V prostoru kořenové zóny dřevin musí být výkop
prováděn ručně. Při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem nad 2 cm. Kořeny je nutno chránit
před poraněním, popřípadě je nutno kořeny ošetřit tzn. hladce seříznout a zamazat prostředky na
ošetření ran.
Zhotovitel zajistí před zahájením zemních prací vytyčení stávajících inženýrských sítí jejich vlastníky a
provozovatele přímo v terénu a v jejich blízkosti bude postupovat dle pokynů těchto vlastníků a
provozovatelů při zvýšené opatrnosti. Pracovníci, kteří budou provádět výkopové práce, budou
prokazatelně seznámeni s polohou dotčených inženýrských sítí, nebo zařízení vč. jejich profilů.
Stávající chodníky budou vybourány až na úroveň zemní pláně pod jednotlivými konstrukcemi chodníku
příp. vjezdu. Na pláni musí být dosažen minimální modul přetvárnosti z druhé zatěžovací větve Edef,2 = 30
MPa příp. 45 MPa dle ČSN 73 6133. Poměr modulů přetvárnosti z druhého a prvního zatěžovacího cyklu
by měl být menší než 2.
Okolní navazující svahy budou v rámci závěrečných prací vysvahovány, ohumusovány a zatravněny.
Práce budou prováděny v klimaticky vhodném období, je nutné zajistit geologický dohled. V průběhu
stavby je nutné provádět kontroly hutnění v rozsahu metod a počtu zkoušek uvedených v ČSN 721006
Kontrola hutnění zemin a sypanin nebo ČSN 736133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních
komunikací.
o Návrhové řešení
Rekonstrukce chodníkových ploch je navržena z betonové dlažby o tloušťce konstrukce 240mm.
Chodníkové přejezdy/vjezdy jsou řešeny v zesílené skladbě z betonové dlažby o celkové tloušťce
konstrukce 320mm. Stávající asfaltový příp. dlážděný chodník bude odstraněn. Chodník podél
komunikace bude osazen do betonových obrubníků 15/25 s převýšením 0,12m a s převýšením 0,02m (u
sjezdů na pozemek). Stávající betonové obrubníky budou odstraněny. V případě lemování chodníku
betonovým obrubníkem 8/25 na odvrácené straně chodníku budou osazeny s převýšením 0,06m.
Ve staničení km 0,660 je po pravé straně komunikace navržen betonový obrubník KO v délce 8,0m.
Chodníky jsou navrženy podél komunikace v celé délce 1 973,0m v šířce min. 1,5m. Rekonstrukce
chodníku je do staničení km 0,965 po obou stranách komunikace. Mezi staničením km 0,965 – 1,465
bude provedena rekonstrukce pouze bezbariérového řešení pro zabezpečení přístupu a užívání stavby
OOSPO. Od staničení km 1,500 – 1,700 a km 1,865 – 1,973 je po levé straně komunikace navržen nový
chodník pro pěší v šířce 2,0m.
Příčný sklon chodníku je navržen 2%. Podélný sklon kopíruje stávající chodník a nepřesáhne 4,5%.
V místě vysokého převýšení okolního terénu a chodníku jsou navrženy palisády.
Chodníkové plochy jsou navrženy z betonové dlažby o tloušťce konstrukce 240mm. Na pláni je míra
zhutnění vyjádřena modulem přetvárnosti Edef,2 min. 30MPa.
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Konstrukce chodníkových ploch DL tl. 240mm
Betonová dlažba
DL 60
Drcené kamenivo jemné 4-8mm
L
Štěrkodrť
ŠD
Celkem

D2-D-1-CH/PIII
60mm
30mm
150mm
240mm

Přejezdy/vjezdy jsou navrženy z betonové dlažby o tloušťce konstrukce 320mm. Na pláni je míra zhutnění
vyjádřena modulem přetvárnosti Edef,2 min. 45MPa.
Konstrukce vjezdů DL tl. 320mm
Betonová dlažba
Drcené kamenivo jemné 4-8mm
Štěrkodrť
Celkem

DL 80
L
ŠD

D2-D-1-VI/PII
80mm
40mm
200mm
320mm

Obrubníky lemující vozovku budou z betonu třídy C 35/45 XF4 a budou usazeny do betonového lože
z betonu třídy C20/25 nXF3 (lože bude provedeno s opěrou z obou stran obrubníku). Při osazování
nových obrubníků podél komunikace bude doplněna asfaltová konstrukce. Mezi vozovkou a obrubníky
bude provedeno opatření spár v celé délce pružnou asfaltovou zálivkou. V místě napojení sjezdů bez
obrubníků bude provedeno opatření spár proříznutím a zalití pružnou asfaltovou zálivkou za horka.
V případě zásahu do vodorovného dopravního značení (vodícího proužku) bude provedena jeho oprava
v zasažených částí v provedení pro silnice I. třídy (plast-reflex).
Doplnění konstrukce ACo11 tl. 230mm
Asfaltový beton
ACo11
Obalové kamenivo
ACp16
Štěrkodrť
ŠD
Celkem

50mm
80mm
100mm
230mm

V místě křížení vjezdu a kabelového vedení CETIN bude kabel uložen v chráničce s přesahem min. 0,5 na
každou stranu od hrany křížení.
Sítě UPC budou v místě střetu se stavbou uloženy do půlených chrániček.
Autobusová zastávka v km 0,030 po pravé straně komunikace (směr Bynov) je řešena v zálivu a je
navržena ze žulové kostky o celkové tloušťce konstrukce 610mm. Vyřazovací pruh je navržen v délce 6,0m
a zařazovací pruh je navržen v délce 10,0m, šířka zastávkového pruhu je 3,0m a nástupní hrana je
navržena v délce 18,0m s betonovým HK obrubníkem s výškou nášlapu 200mm.
Autobusová zastávka v km 0,920 po levé straně komunikace (směr Děčín) je řešena v částečném zálivu o
šířce 1,3m a je navržena ze žulových kostek o celkové tloušťce konstrukce 610mm.
Součástí stavby je úprava bezbariérových prvků všech stávajících autobusových zastávek. Autobusové
zastávky jsou navrženy s betonovým HK obrubníkem s výškou nášlapu 200mm. V celé délce nástupní
hrany min. dl. 18,0m bude vyznačen bezpečnostní odstup pouze vizuálně kontrastní dlažbou v šířce
0,5m. Ve vzdálenosti 0,5m od nástupní hrany bude ukončen v blízkosti označníku hmatný signální pás.
Přístřešky autobusových zastávek zůstanou zachovány.
Odvodnění autobusových zastávek je řešeno příčným a podélným sklonem do komunikace, odkud je
voda odvedena do stávajících uličních vpustí, které jsou napojeny do stávající kanalizace.
Autobusové zálivy jsou navrženy ze žulové kostky o tloušťce konstrukce 610mm. Na pláni je míra
zhutnění vyjádřena modulem přetvárnosti Edef,2 min. 45MPa. Na zhutněnou pláň bude položena
geomříž, která zlepší roznášení zatížení na pláň. Na upravenou pláň bude položena vrstva štěrodrtě, která
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bude zhutněna na Edef,2 min. 100MPa. Na zhutněné podloží se položí betonová deska z betonu CB II
s charakteristickou pevností 4,3Mpa Betonová deska bude vyztužena kari sítí ve dvou vrstvách (na
spodním a horním okraji desky). Síla prut v síti je navržena na 8mm z oceli 10 505. Podkladní betonová
deska bude zatížena až po řádném vytvrdnutí, tj. po 28 dnech. Na tuto desku bude položena dlažba ze
žulových koste velkých 16cm. Ohraničení prostoru směrem k asfaltobetonu bude provedeno položením
krajových obrub z téže kostky. Spáry budou zality betonovou směsí C20/25 a povrch dlažby bude očištěn.
Konstrukce zastávkové plochy ACo tl. 610mm
Žulová kostka s bet. zálivkou
ŽK 16
Cement. beton +2 kari síť
CB II
Stěrkodrť
ŠDa
Celkem

160mm
200mm
250mm
610mm

Po pravé straně komunikace ve staničení 0,350 km bude provedena rekonstrukce obrusné vrstvy stávající
asfaltové plochy, na které bude vyznačeno 6 parkovacích stání viz D.1.1.2.1 Situace.
Veškeré výrobky musejí být osazeny dle technologických postupů výrobce a normativních předpisů.
Návrh konstrukce komunikací se provádí dle TP 170.
SO 401 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
1. Základní údaje :
1.1. Úvod:
Projekt řeší rekonstrukci veřejné osvětlení v Děčíně na komunikaci I/13. Z důvodu úpravy této
komunikace dojde zároveň k úpravám veřejného osvětlení. Projekt řeší demontáž stávajícího veřejného
osvětlení, instalaci nových svítidel, pokládku nových přívodních kabelů pro nová svítidla včetně zemních
prací. Dále řeší úpravu stávajícího rozváděče a napájení kamerového systému.
1.2. Podklady pro zpracování projektu:
•
Výřez z pozemkové mapy.
•
Projednání s investorem.
•
Prohlídka místa rekonstrukce.
•
Katalogové listy použitých přístrojů a materiálů.
1.3. Použité normy a předpisy :
ČSN 332000-4-41ed.2, ČSN 332000-3, ČSN 332000-5-51, ČSN 332000-4-47, ČSN 332000-5-523, ČSN
332000-5-54, ČSN 36 0400, ČSN 36 0410, ČSN 73 6005, ČSN 34 1050
2. Společné elektrotechnické údaje:
2.1. Napěťová soustava a místo napojení:
3PEN 50Hz 400/230V TN-C
2.2. Instalovaný výkon:
celkový příkon pro nové osvětlení

je

5600 W

2.3. Činitel soudobosti:
1,0
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2.4. Ochrana před úrazem el. proudem:
dle ČSN 332000-4-41ed.2 jde:
o ochranu samočinným odpojením od zdroje, zvýšenou o ochranu pospojováním.
2.5. Stanovení prostředí:
Vnější vlivy: AA3,AA4,AB8,AC1,AD3,AE1,AF1,AG2,AH2,AK1AL1,AM1,AP1,AQ1AS1,
BA1,BC1,BD1,BE1,CA1CB1.
Prostor
Dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 se jedná s hlediska nebezpečí úrazu el. proudem o prostor
zvlášť nebezpečný.
2.6. Použité normy:
ČSN 36 0400 - Veřejné osvětlení
ČSN 36 0410 - Osvětlení místních komunikací
ČSN CEN/TR 13201-1: Osvětlení pozemních komunikací - Část 1: Výběr tříd osvětlení
ČSN CEN/TR 13201-2: Osvětlení pozemních komunikací - Část 2: Požadavky
ČSN EN 12464-2 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory
ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních
charakteristik, definice
ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
ČSN 33 2000-4-473 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití
ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům
CSN 33 2000-4-481 Výběr opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem podle vnějších vlivů
ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy
ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba
elektrických zařízení - Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení
ČSN 33 2000-5-537 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických
zařízení. Kapitola 53: Spínací a řídící přístroje. Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání
ČSN 33 2000-5-54 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických
zařízení – Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování
CSN 33 2000-7-714 Zařízení pro venkovní osvětlení
ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
3. Popis řešení:
3.1. Stávající stav a navrhované řešení:
Stávající veřejné osvětlení bude demontováno a nahrazeno osvětlením novým. Stávající stožáry včetně
svítidel budou nahrazeny stožáry novými, které budou osazeny svítidly nové technologie (LED).
3.2. Místo napojení:
Místem napojení jsou stávající rozvaděče veřejného osvětlení, které budou zachovány. Pouze rozvaděč č.
12 v ulici Písecká bude demontován a nahrazen rozvaděčem novým.
3.3. Použitá svítidla a stožáry:
Pro osvětlení budou použity dva typy svítidel a čtyři typy stožárů:
JB 10 atyp159/108/89/60 bez výložníku (výška světelného bodu 8m.)
Barva – stříbrná, pozink.
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Stožáry budou osazeny svítidly Streetlight 20midi LED ST1.0a (o příkonu 92W).
JB 11 atyp159/108/89/60 bez výložníku (výška světelného bodu 9m.) Barva – stříbrná, pozink.
Stožáry budou osazeny svítidly Streetlight 20midi LED ST0.8a(o příkonu 92W).
Pro osvětlení přechodů:
STP6-C osazený výložníkem UD1- a přechodovým svítidlem typu Streetlight 20 midi LED | PC-R
Výška světelného bodu ve výšce 6m.
Pro osvětlení v ulici Vojanova budou požita stožáry K-6 a svítidla (C1 a C2) Streetlight 11mini LED.
Stožáry jsou na výkrese umístěny dle světelně technického výpočtu a na základě informací o uložení
jednotlivých sítí v tomto zájmovém území. Proto bylo umístění ve většině případů zachováno stávající,
právě z důvodu aby nedocházelo ke kolizím s ostatními sítěmi.
3.4. Výkopy
Kabely navrhuji uložit do výkopů podle výkresu výkresové dokumentace. Hloubka uložení bude v
chodníku a volném terénu 60 cm a v komunikaci 100cm. Celková délka výkopů v chodníku a volném
terénu 2000m a v komunikaci 120m. V případě protlaku bude startovací a koncová jáma umístěna mimo
komunikaci a krytí v tomto případě bude muset být pouze minimální.
Kabely uložené v tělese chodníku budou ve výkopu uloženy v pískovém loži. Kabely umístěné v
komunikaci budou umístěny v hloubce 100cm v přebetonované kabelové chráničce u vjezdů do domů a
zahrad bude sice kabelové vedení v hloubce 40cm ale bude přebetonováno. V komunikaci, kde se bude
pokládat kabelové vedení, doporučuji položit jednu chráničku rezervní, pro případné její další využití, bez
nutnosti poškození povrchu komunikace.
Kabely v tělese komunikace I/13 budou uloženy v chráničkách, které budou uloženy pouze protlakem v
této komunikaci. I v těchto místech doporučuji položení jedné rezervní chráničky.
Všechny kabely budou uloženy v kabelových chráničkách v celé trase.
Výkopové práce:
Výkopové práce, zához a hutnění budou provedeny pro veškerou kabeláž. Finální úpravu povrchu
chodníku bude ve většině případů provádět stavba.
3.5. Kabelové rozvody a zemnící soustava:
Napájecí kabely pro soustavu osvětlení navrhuji použít CYKY 4Jx16mm2. Pro napojení vlastního svítidla ze
stožárové svorkovnice potom kabely CYKY 5Jx1,5mm2.
Pro napájení kamerového systému bude do výkopu přiložen kabel CYKY 5Jx4 mm2.
Pro zemnící soustavu je navržen drát FeZn o průměru 10mm, který bude položen po celé délce výkopů na
dně 20cm pod kabelovým prostorem. Zemnící vodič bude spojen se zemnící svorkou každého
osvětlovacího stožáru a propojen s vodičem PEN napájecího vedení.
Před započetím zemních prácí je nutné přizvat správce všech inženýrských sítí a zajistit vytýčení tras jejich
rozvodů na místě.
3.6. Metropolitní síť:
Pro kamerový systém budou v průběhu montáže přiloženy ke kabelům veřejného osvětlené dvě
chráničky HDPE 40. Tyto chráničky budou uloženy ve společné kabelové trase rozvodů veřejného
osvětlení. Tyto přípravy jsou součástí příprav metropolitní sítě města Děčína.
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Trubka HDPE 40 se ukládá do pískového lože, nad ní je uložena mechanická ochrana plastová zákrytová
deska. Hloubka uložení je stejná jako u kabelů veřejného osvětlení.
4. Závěr:
Veškeré práce musí být provedeny v souladu s předpisy a ČSN platnými v době realizace. Před uvedením
do provozu musí být provedena výchozí revize a vystavena revizní zpráva.
2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení
Nejsou.
2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení
Komunikace - všeobecná požární bezpečnost
Stavba je posuzována z hlediska všeobecné požární bezpečnosti. V případě komunikací se jedná o stavby
liniové, pozemní, bez požárního rizika. Po konzultaci s požárně bezpečnostním technikem vyplývá, že
tato stavba nevyžaduje vypracování samostatného požárně bezpečnostního řešení. Posouzení požární
bezpečnosti bylo provedeno v rozsahu nezbytně nutném pro potřeby stavebního řízení, při respektování
ustanovení §41 vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci a souvisejících technických norem a právních
předpisů. Z hlediska norem PBS navrhovaný stav vyhovuje. Omezení dopravní obslužnosti během
provádění stavby, je částečné, stavba nevyžaduje uzávěrky komunikací.
Nástupní plochy
Na stávajících plochách vyčleněných projektem pro stavební úpravy nebyly vymezeny prostory, které by
sloužily jako nástupní plochy pro požární techniku. Pro případný požární zásah budou využity stávající
zpevněné plochy. Zástavba zde má převážně nevýrobní charakter. Navrženými stavebními úpravami
nedochází ke zhoršení průjezdnosti přístupové komunikace v ul. Teplická. Stavba není navržena
v rozporu s požadavky na přístupové komunikace k objektům ve smyslu čl. st. 12.2 (02). Kvalita
přístupové komunikace se nemění. Během stavby nejsou pro staveniště požadavky na zřízení
přístupových komunikací a nástupních ploch pro provedení zásahu jednotek požární ochrany.
Vnitřní ani vnější zásahové cesty není třeba zřizovat. Stávající přístupové cesty k jednotlivým objektům
podél chodníků a sjezdů jsou zachovány.
Protipožární zásah se předpokládá pouze pro potřeby okolních budov. Pro hašení se předpokládá využití
stávajícího hydrantu, případně dovoz požární vody HZS. Použití speciální techniky se nepředpokládá.
Chodník a sjezdy netvoří překážky pro protipožární zásah.
Obecné hydranty
V zájmovém území stavby se nenachází požární hydranty. Stavba neovlivní zásobování požární vodou.
V rámci projektu nejsou navrženy žádné nové vodovodní řady, přípojky ani nové požární hydranty.
2.9. Úspora energie a tepelná ochrana
Stavba nemá nároky na vyšší spotřebu energií.
2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí
Hygienické požadavky se s ohledem na charakter stavby neuvažují, stavba nijak zásadně neovlivní okolí.
2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí:
Nejsou.
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3. Připojení na technickou infrastrukturu
Trasa nového veřejného osvětlení bude napojena na stávající rozvodnou síť viz. D.1.4.2.1 Situace
veřejného osvětlení.
4. Dopravní řešení
4.1 Popis dopravního řešení
Při osazování nových obrubníků podél komunikace bude doplněna asfaltová konstrukce. Mezi vozovkou a
obrubníky bude provedeno opatření spár v celé délce pružnou asfaltovou zálivkou. V místě napojení
sjezdů bez obrubníků bude provedeno opatření spár proříznutím a zalití pružnou asfaltovou zálivkou za
horka. V případě zásahu do vodorovného dopravního značení (vodícího proužku) bude provedena jeho
oprava v zasažených částí v provedení pro silnice I. třídy (plast-reflex).
Autobusové zastávky budou označeny označníkem IJ4c a vodorovným dopravním značením V11a.
Přechody pro chodce budou označeny svislým dopravním značením IP6 a vodorovným dopravním
značením V7.
Místa pro přecházení a přechody pro chodce budou provedena v souladu s vyhl.č. 398/2009 Sb. To
znamená, že nové části chodníků budou opatřeny varovnými a signálními pásy z reliéfní dlažby
v příslušných šířkách (varovný pás 0,40 m a signální pás 0,80 m). Na styku chodníku s vozovkou bude
proveden bezbariérový (+ 0,02 m) obrubník.
4.2 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Jedná se o stavbu dopravního typu, vjezd na stavbu bude zajištěn ze stávající komunikace ul. Teplická.
4.3 Doprava v klidu
Po pravé straně komunikace ve staničení 0,350 km bude provedena rekonstrukce obrusné vrstvy stávající
asfaltové plochy, na které bude vyznačeno 6 parkovacích stání viz D.1.1.2.1 Situace.
4.3 Pěší a cyklistické stezky
Je navržena rekonstrukce stávající komunikace pro pěší. Z důvodu okolní zástavby a stávajícího šířkového
uspořádání chodníků pro pěší není možný návrh cyklistické dopravy v rámci chodníkového tělesa (dle
ČSN je min. šířka chodníku 2,25m pro sloučený provoz chodců a cyklistů).
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
Výkopový materiál, který bude použit do násypů, musí splňovat ČSN 73 6133 – Návrh a provádění
zemního tělesa pozemních komunikací. Tyto materiály pokud nebudou použity do násypů okamžitě, musí
být přiměřeným způsobem chráněny proti nepříznivým klimatickým podmínkám. Dodavatel bude
postupovat v souladu s platnou legislativou. Po osazení obrub bude okolí dosypáno zeminou a oseto
travním semenem. Zeleň poničená během výstavby bude oseta travním semenem, popř. pokryvnými
dřevinami.
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6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
Samostatná stavba nemá negativní vliv na životní prostředí za dodržování následujících opatření. Během
výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby. Zhotovitel stavby je povinen během
realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej
nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň. Zhotovitel bude důsledně dodržovat použití
vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím ukončení ji předat jejím uživatelům, resp. provozovatelům
či majitelům. V případě zásahu do cizích zařízení musí zhotovitel jejich majitele o tomto informovat a
vždy učinit o tomto zásahu písemnou zprávu nebo dohodu. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen
provést úklid všech ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést tyto do původního stavu.
6.1 Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Stavba nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Při provozu budou vznikat zplodiny a hluk
vlivem motoristického provozu, obdobně jako je tomu ve stávajícím stavu. Dešťové vody budou
odvedeny do dešťové kanalizace, jejich objem se vlivem stavby nezvětšuje a zůstává shodný. Stavba
negeneruje odpady, neznečišťuje půdu.
6.2 Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, památných stromů, rostlin a živočichů
Stavba svým charakterem nemění ekologické funkce a vazby v krajině ani neovlivňuje rostliny a živočichy.
V rámci stavby je nutno zachovat a respektovat veškeré dřeviny rostoucí v okolí stavby a nepoškodit
zejména kořenový systém, kmeny a koruny. Musí být dodrženy podmínky zákona č.114/1992 Sb. O
ochraně přírody a krajiny a ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních
pracích a Zásady ochrany stromů na staveništi. V prostoru kořenové zóny dřevin musí být výkop
prováděn ručně. Při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem nad 2 cm. Kořeny je nutno chránit
před poraněním, popřípadě je nutno kořeny ošetřit tzn. hladce seříznout a zamazat prostředky na
ošetření ran.
6.3 Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
Stavba neovlivňuje soustavu chráněných území Natura 2000.
6.4 Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí
Pro stavbu nebylo nutné zpracovávat EIA a nebylo prováděno zjišťovací řízení.
6.5 Způsob naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách ze zákona o integrované prevenci
Nebylo vydáváno.
6.6 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných
právních předpisů
Nejsou navrhována žádná ochranná ani bezpečnostní pásma.
7. Ochrana obyvatelstva
Stavbou nevznikají žádné speciální nároky na ochranu obyvatelstva.
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8. Zásady organizace výstavby
8.1 Technická zpráva
8.1.a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot
Dodavatel zajistí vodu a elektrickou energii připojením na stávající síť, připojovací body určí správce sítě, popř.
z vlastních zdrojů, vodu v cisterně, elektrickou energii z přenosných centrál. Dodavatel bude využívat vlastní
mobilní síť.

8.1.b) Odvodnění staveniště
Stavba nevznáší požadavky na speciální odvodnění během výstavby. Dešťová voda bude zasakována do
přilehlého terénu.
8.1.c) Napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu
Příjezd na stavbu bude zajištěn ze stávající silnice I/13 ul. Teplická.
8.1.d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Během stavby bude zajištěn přístup do okolních objektů pomocí dočasných přenosných lávek. V případě
zásahu do cizích zařízení musí zhotovitel jejich majitele o tomto informovat a vždy učinit o tomto zásahu
písemnou zprávu nebo dohodu.
8.1.e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
Při provádění stavby je nutné zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob na staveniště
a zajistit přechodná dopravní opatření v okolí staveniště. Při provádění musí být dodržovány
bezpečnostní předpisy. Staveniště musí mít zabezpečený svůj obvod proti náhodnému vstupu
nepovolaných osob a musí být označené výstražnými značkami a v komunikacích dopravními značkami a
světelnou signalizací. Stavba má běžné požadavky na bourací práce (viz C.4 Situace bouracích prací).
Stavba nevznáší požadavky na asanace.
8.1.f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště
k.ú. Podmokly:
87, 513,803/3, 803/2, 803/5, 488/2, 803/4, 487/4, 486, 485/1, 483/1, 1587, 485/2,
k.ú. Horní Oldřichov: 1588, st. 724, 1557/2, 1557/3, 1527/3, 1557/4, 1557/6, 1530, 1532/9, 1557/5,
1558, 1593, 1532/7, 1557/7, 1557/10, 1477/16, 1483/1, st. 326, 1455/10,
1455/11, 1455/5, 1455/3, 1557/9, 1214/1, 1557/8, 1571,
k.ú. Bynov:
851/3, 1207/2, 1207/1, 1207/3, 837/45, 837/44, 837/39, 837/2, st. 463, st. 594,
837/28.
Plocha staveniště:

5 824,0m²

8.1.g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy
V prostorách staveniště se v současném stavu nenacházejí žádné bezbariérové trasy.
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8.1.h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
Stavba má běžné požadavky na bourací práce (odstranění stávajícího dlážděného a panelového
chodníku) viz B.4 Situace bouracích prací. Zhotovitel zajistí před zahájením zemních prací vytyčení
stávajících inženýrských sítí jejich vlastníky a provozovatele přímo v terénu a v jejich blízkosti bude
postupovat dle pokynů těchto vlastníků a provozovatelů při zvýšené opatrnosti. Pracovníci, kteří budou
provádět výkopové práce, budou prokazatelně seznámeni s polohou dotčených inženýrských sítí, nebo
zařízení vč. jejich profilů.
Při výstavbě vznikají odpady, které se dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, musí třídit a vést o nich
evidenci dle druhu, množství a způsobu nakládání s nimi. Původce odpadů zařazuje odpady dle katalogu
odpadů dle vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu ve vývozu,
dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). Zařazování je dle kódu druhu odpadů (šestimístné číslo) a
názvu odpadu. Kategorie odpadu (N - nebezpečný odpad, O - ostatní odpad). Pro jednotlivé druhy
odpadů je nutné nejprve hledat vhodný způsob využití teprve potom způsob likvidace, který není v
rozporu s předpisy upravujícími odpadové hospodářství. Odpady ostatní (O), které není nutno likvidovat
na zvláštních skládkách, budou likvidovány nebo využívány běžným způsobem (Technické služby,
Kovošrot apod.) nebo budou využity pro zásypy na stavbě (pouze neznečištěná zemina). Likvidace
nebezpečných odpadů (N), které eventuelně během stavby vzniknou, bude prováděna odbornými
firmami k těmto výkonům oprávněnými a disponujícími povolením orgánů státní správy k nakládání s
těmito odpady v souladu se zák. č. 185/2001Sb. o odpadech. Likvidace těchto odpadů v průběhu stavby
bude doložena protokolárně při kolaudaci - ke kolaudačnímu řízení bude předložen přehled odpadů,
které vznikly během stavební činnosti jejich skutečná množství a způsob jejich likvidace.
Název
beton - dlažba tl.60
Asfaltové směsi obsahující
dehet - asfaltobeton tl.40
Asfaltové směsi obsahující
dehet - asfaltobeton tl.100
zemina a kamení neuvedené
pod číslem 170503 - štěrk
tl.150
směsný stavební a demoliční
odpady neuvedené pod čísly
170901, 170902 a 170903

Číslo
17 01 01

Druh
O

tl.
0,06

m3
68

t/m3
2,00

t
136,0

17 03 01

N

0,04

129

1,90

245,1

17 03 01

N

0,10

99

1,90

188,1

17 05 04

O

0,15

799

1,50

1198,5

recyklace

17 09 04

O

0,00

likvidace dodavatelem
stavby odvozem na skládku

0,00

Pozn.
recyklace
likvidace dodavatelem
stavby odvozem na skládku
likvidace dodavatelem
stavby odvozem na skládku

8.1.i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Zemní práce jsou minimalizovány. Konečné úpravy terénu jsou provedeny ohumusováním. Na
vytipovaných místech pod novými konstrukcemi budou provedeny hutnící zkoušky na hodnoty dle
vzorových řezů.
8.1.j) Ochrana životního prostředí při výstavbě
Zhotovitel zajistí ochranu povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením látkami, které
nejsou odpadními vodami (ropné deriváty, chemikálie, tuky, atd.). Všechny stroje a mechanismy musí být
v řádném technickém stavu, prosté úkapů olejů. Pod mechanismy odstavené, parkující a dlouhodobě
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pracující na jednom místě budou pro zachycení havarijního úniku pohonných nebo provozních hmot
vkládány záchytné vany. Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na
staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře
šetřit stávající zeleň. Nebude připuštěn provoz vozidel a topných zařízení, která produkují více škodlivin,
než připouští příslušná vyhláška. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést úklid všech ploch,
které pro realizaci stavby používal a uvést tyto do původního stavu.
8.1.k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Při provádění stavebních prací musí zhotovitel věnovat pozornost zejména: zákonu č. 309/2006 Sb., který
nahrazuje vyhl.324/90, a kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci), a jeho prováděcí předpisy, resp. nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při přepravě materiálu je nutno dodržovat vyhl.
ČÚBP č. 262/2006 Sb. o bezpečnosti při práci a provozu silničních motorových vozidel.
8.1.l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
V prostorách staveniště se v současném stavu nenacházejí žádné bezbariérové trasy.
8.1.m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření
Pro bezpečné provádění prací na pozemní komunikaci budou zhotovitelem navržena dopravně
inženýrská opatření, která podléhají schválení dotčenými orgány z hlediska dočasné úpravy provozu na
pozemních komunikacích.
Během stavebních prací na jednotlivých autobusových zastávkách bude vždy zřízena dočasná zastávka
autobusu.
V průběhu prací dojde k částečnému omezení silničního provozu a budou použita dopravní opatření dle
TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.
Během výstavby bude v úseku výstavby snížena rychlost na 30km/hod a částečně zúžena stávající
vozovka. Bude použito přechodné dopravní značení. Budou použita schémata B/3 (standardní pracovní
místo, zúžení jízdního pruhu)
 podélná uzávěra oboustrannými směrovými deskami – odstup max. 10m
 příčná uzávěra jednostrannými směrovacími deskami – odstup podélně 1-2m, příčně 0,6-1m,
výstražná světla typu 1 na každé směrovací desce
 dopravní značka A15 „Práce“ bude umístěna 50-70 před místem zúžení, na značce bude
umístěné výstražné světlo typu 1 nebo bude značka umístěna na fluorescenčním podkladu,
v protisměru shodně
8.1.n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby, řešení dopravy během výstavby
Stavba nevyžaduje žádné speciální podmínky při provádění stavby.
8.1.o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu
Vjezd na staveniště bude zajištěn ze silnice I/13 ul. Teplická.
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8.1.p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Jedná se o stavbu dopravního typu, vjezd na stavbu bude zajištěn ze stávající místní komunikace silnice
I/13 (ulice Teplická) ve městě Děčín.
8.2 Výkresy
Výkresy organizace výstavby jsou součástí C. Situační výkresy
8.3 Harmonogram výstavby
Stavba bude realizována dodavatelem určeným na základě výběrového řízení v době, kterou teprve
stanoví investor stavby. Návrh věcného a časového harmonogramu postupu prací zpracuje vybraný
zhotovitel.
8.4 Schéma stavebních postupů
Práce budou prováděny dle daných platných technologických a technických podmínek.
8.5 Bilance zemních hmot
Zemní práce jsou minimalizovány. Konečné úpravy terénu jsou provedeny ohumusováním. Na
vytipovaných místech pod novými konstrukcemi budou provedeny hutnící zkoušky na hodnoty dle
vzorových řezů.
Předběžná bilance bouracích prací:
 Bourání dlážděného chodníku
 Bourání asfaltového chodníku
 Bourání asfaltové komunikace
 Bourání betonového obrubníku

1 127,0m2
3 209,0m2
986,0m2
7 434,0m

9. Celkové vodohospodářské řešení
Stavba nepodléhá vodohospodářskému řízení.
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Poznámka:
Zakreslení inženýrských sítí je pouze informativní,
před započetím stavebních prací je nutné provést
jednotlivými správci přesné vytyčení !!!
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INVESTOR

Statutární město Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
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Koordinační situace - část 3
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Poznámka:
Zakreslení inženýrských sítí je pouze informativní,
před započetím stavebních prací je nutné provést
jednotlivými správci přesné vytyčení !!!

Výškový systém Bpv
Souřadnicový systém S-JTSK
ZODP.PROJEKTANT

KRESLIL

KONTROLOVAL

Ing. Bc. Jiří Nedvěd

Ing. Petra Nedvědová

Ing. Bc. Jiří Nedvěd
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AKCE

NE2D Projekt s.r.o.
tel: 732207900
email: doprava@ne2dprojekt.cz
web: www.ne2dprojekt.cz

Chodníky a veřejné osvětlení
podél silnice I/13 - II. etapa
INVESTOR

Statutární město Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
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Výškový systém Bpv
Souřadnicový systém S-JTSK

Poznámka:
Zakreslení inženýrských sítí je pouze informativní,
před započetím stavebních prací je nutné provést
jednotlivými správci přesné vytyčení !!!

ZODP.PROJEKTANT

KRESLIL

KONTROLOVAL

Ing. Bc. Jiří Nedvěd

Ing. Petra Nedvědová

Ing. Bc. Jiří Nedvěd
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Chodníky a veřejné osvětlení
podél silnice I/13 - II. etapa
INVESTOR

Statutární město Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
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MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM
Konané dne: 20. 9. 2018

ZM

18
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05

17

Název:
Škola pro všechny - partnerská smlouva
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo projekt „Škola pro všechny“ a
schvaluje
uzavření Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem se všemi základními a mateřskými školami
zřizovanými městem Děčín.

Stanovisko RM:
Rada města dne 12.06.2018 projednala projekt „Škola pro všechny“ a usnesením č. RM 18 11 36 11
doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem se všemi
základními a mateřskými školami zřizovanými městem Děčín.
Pozn.: Od doporučení radou města došlo ke změně partnerské smlouvy dle zápisu výběrové komise řídícího
orgánu MŠMT, která se konala 27.06.2018. Tato komise v projektu Škola pro všechny snížila finanční
prostředky pro odborné garanty a s tím související i nepřímé náklady. Tato změna objemu financí byla
promítnuta do partnerské smlouvy v příloze. V článku č. IV Financování projektu, v bodě 2 a) byla změněna
částka pro příjemce dotace Statutární město Děčín z 4 335 565 Kč na 4 251 565,76 Kč (jedná se o podíl z
cca. 18 mil. Kč dotace pro Statutární město Děčín, ostatní finanční prostředky z této dotace budou
prostřednictvím města postoupeny na školy a zůstaly nezměněny). V souvislosti s touto změnou byly
vyměněny i přílohy partnerské smlouvy za aktuální verze žádosti o dotaci a rozpočtu projektu.

Cena:
Návrh postupu:

915 000,00

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo města dne 25.01.2018 usnesením č. ZM 18 01 03 10 schválilo podání žádosti o dotaci na
projekt “Škola pro všechny“ do výzvy č. 02_17_051 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání
MŠMT ČR, spolufinancování projektu a předfinancování projektu. Odbor rozvoje dne 18.04.2018 podal do
výše zmíněné výzvy žádost o dotaci na projekt Škola pro všechny v celkovém finančním objemu 18,4 mil. Kč s
realizací po dobu dvou let od 01.09.2018 do 31.08.2020. Výběrová komise Řídícího orgánu OP VVV dne
27.06.2018 doporučila projekt Škola pro všechny k financování s výsledným finančním objemem 18 292
980,16 Kč. Takže návrh smlouvy, který byl doporučen k uzavření smlouvy radou města dne 12.06.2018 byl od
tohoto doporučení pozměněn v souvislosti s úpravou finančních nákladů. Dále rada města dne 21.08.2018
usnesením č. RM 18 14 36 10 schválila přijetí dotace, zde již byla rada města informována o snížení
finančních prostředků a schválila tedy aktuální finanční objem projektu. Spolufinancování projektu činí 914 649
Kč. Nyní probíhají úpravy projektu dle doporučení od výběrové komise a k administrativním činnostem nutným
k vydání právního aktu. Smlouva v případě nerealizace projektu není platná, je určena pouze pro realizaci
projektu a hovoří o povinnostech příjemce dotace a partnerů, aby došlo k hladkému předání finančních
prostředků a naplnění monitorovacích indikátorů.
Vyjádření:

Příloha:

ZM_partnerska_smlouva_
skola_pro_vsechny.pdf

Komentář:

Příloha:

příloha č. 1 - žádost o
dotaci.Pdf

Komentář:

Příloha:

Příloha č. 2
rozpocet_projektu.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Mgr. Bc. Petr Kužel

Předkladatel:

Mgr. Hana Cermonová

OR

11.9.2018 13:30 podepsáno
12.9.2018 08:48 podepsáno

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem
(dále jen Smlouva)
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Článek I
SMLUVNÍ STRANY
Statutární město Děčín
se sídlem/místo podnikání: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
zastoupená: Mgr. Marií Blažkovou
IČ: 00261238,
Bankovní spojení1: 94-8129431/0710
(dále jen „Příjemce“)
a
Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace
se sídlem/místo podnikání: Míru 152, Děčín XXXII – Boletice nad Labem, 407 11
zastoupená: Mgr. Jaroslavem Hauzírkem
Zaspaná u: Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka: Pr 418
IČ: 72744448
Bankovní spojení1: 197802882/0600
(dále jen „Partner“)
a
Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace
se sídlem/místo podnikání: Kosmonautů 177, Děčín XXVII – Březiny, 405 02
zastoupená: Mgr. Věrou Floriánovovou
Zaspaná u: Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka: Pr 435
IČ: 72744367
Bankovní spojení1: 22932-431/0100
(dále jen „Partner“)
a
1

Jedná se bankovní spojení – číslo bankovního účtu, který bude využíván pro převod finanční podpory.

1

Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330, příspěvková organizace
se sídlem/místo podnikání: Na Pěšině 330, Děčín IX – Bynov, 405 05
zastoupená: PaedDr. Ing. Michalem Slavíkem, PhD.
Zaspaná u: Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka: Pr 436
IČ: 72744057
Bankovní spojení1: 107-3069910217/0100
(dále jen „Partner“)
a
Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace
se sídlem/místo podnikání: Březová 369/25, Děčín III – Staré Město, 405 02
zastoupená: Mgr. Alenou Čuříkovou
Zaspaná u: Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka: Pr 422
IČ: 72744529
Bankovní spojení1: 107-8253320287/0100
(dále jen „Partner“)
a
Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěvková organizace
se sídlem/místo podnikání: Vojanova 178/12, Děčín VIII – Dolní Oldřichov, 405 02
zastoupená: Mgr. Karlem Rajchlem
Zaspaná u: Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka: Pr 419
IČ: 72743972
Bankovní spojení1: 6537-431/0100
(dále jen „Partner“)
a
Základní škola Děčín I, Komenského náměstí 622/3, příspěvková organizace
se sídlem/místo podnikání: Komenského náměstí 622/3, Děčín I – Děčín, 405 02
zastoupená: Mgr. Olgou Křivohlavou
Zaspaná u: Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka: Pr 424
IČ: 72743492
Bankovní spojení1: 9236-431/0100
(dále jen „Partner“)
2

a
Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace
se sídlem/místo podnikání: Kamenická 1145/50, Děčín II – Nové Město, 405 02
zastoupená: Mgr. Jaroslavem Skálou
Zaspaná u: Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka: Pr 421
IČ: 72743735
Bankovní spojení1: 10536-431/0100
(dále jen „Partner“)
a
Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace
se sídlem/místo podnikání: Vrchlického 630/5, Děčín II – Nové Město, 405 02
zastoupená: Mgr. Jiřím Broučkem
Zaspaná u: Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka: Pr 423
IČ: 72743573
Bankovní spojení1: 78-5247870297/0100
(dále jen „Partner“)
a
Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
se sídlem/místo podnikání: Na Stráni 879/2, Děčín VI – Letná, 405 02
zastoupená: Mgr. Vítem Průšou
Zaspaná u: Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka: Pr 420
IČ: 72743891
Bankovní spojení1: 10632-431/0100
(dále jen „Partner“)
a
Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám., příspěvková organizace
se sídlem/místo podnikání: Raisova 688/11, Děčín IV – Podmokly, 405 02
zastoupená: Mgr. Bc. Alenou Tomáškovou
Zaspaná u: Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka: Pr 420
IČ: 72743816
Bankovní spojení1: 6035-431/0100
3

(dále jen „Partner“)
a
Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace
se sídlem/místo podnikání: Školní 1544/5, Děčín VI – Letná, 405 02
zastoupená: Mgr. Miroslavem Kettnerem
Zaspaná u: Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka: Pr 843
IČ: 47274743
Bankovní spojení1: 15357483/0300
(dále jen „Partner“)
a
Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, příspěvková organizace
se sídlem/místo podnikání: Liliová 277/1, Děčín II – Nové Město, 405 02
zastoupená: Bc. Helenou Králíčkovou
Zaspaná u: Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka: Pr 416
IČ: 72744201
Bankovní spojení1: 7839-431/0100
(dále jen „Partner“)
a
Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, příspěvková organizace
se sídlem/místo podnikání: Riegrova 454/12, Děčín II – Nové Město, 405 02
zastoupená: Mgr. Bc. Kateřinou Zimmermannovou
IČ: 72744120
Zaspaná u: Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka: Pr 417
Bankovní spojení1: 6836-431/0100
(dále jen „Partner“)
a
Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace
se sídlem/místo podnikání: Májová 372, Děčín XXXII – Boletice nad Labem, 407 11
zastoupená: Mgr. Ivetou Mácovou
Zaspaná u: Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka: Pr 853
IČ: 49888544
4

Bankovní spojení1: 107-7026790217/0100
(dále jen „Partner“)
a
Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace
se sídlem/místo podnikání: Klostermannova 1474/11, Děčín IV – Letná, 405 02
zastoupená: Mgr. Jiřinou Machačkovou
Zaspaná u: Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka: Pr 415
IČ: 72744286
Bankovní spojení1: 19231-431/0100
(dále jen „Partner“)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o partnerství (dále jen „Smlouva“):

Článek II
PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY
Předmětem této Smlouvy je úprava právního postavení Příjemce a jeho Partnera/ů, jejich úlohy
a odpovědnosti, jakož i úprava jejich vzájemných práv a povinností při realizaci Projektu dle
odst. 2 tohoto článku Smlouvy.
Účelem této Smlouvy je upravit vzájemnou spolupráci Příjemce a Partnera/ů, kteří společně
realizují
Projekt
„Škola
pro
všechny“,
s registračním
číslem
CZ.02.3.61/0.0/0.0/17_051/0008814, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a
Vzdělávání (dále jen „Projekt“), Přílohy této smlouvy tvoří: Příloha č. 1 – Žádost o dotaci na
projekt Škola pro všechny, Příloha č. 2 – Rozpočet projektu Škola pro všechny.
Vztahy mezi Příjemcem a jeho Partnerem/y se řídí principy partnerství, které jsou vymezeny
v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část a Pravidel pro žadatele a příjemce –
specifická část výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Pravidla
pro žadatele a příjemce“), jejichž závazná verze je uvedena v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory, případně v Rozhodnutí o změně právního aktu o poskytnutí/ převodu podpory,
nebo ve výzvě.
Příjemce a jeho Partner/ři jsou povinni při realizaci Projektu postupovat dle Pravidel pro
žadatele a příjemce uvedených v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory, případně
jiných metodických pokynech vydávaných Řídicím orgánem (Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy).
Článek III
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
5

Smluvní strany se dohodly, že se budou spolupodílet na realizaci Projektu uvedeného v čl. II.
této Smlouvy takto:
1. Příjemce bude provádět tyto činnosti:
–

řízení Projektu (vždy provádí příjemce),

–

vedení realizačních týmů,

–

koordinace spolupráce mezi jednotlivými členy týmu,

–

příprava a řízení konferencí, seminářů, pracovních schůzek,

–

zpracování návrhu Projektu a jeho změn a doplnění,

–

příprava a realizace aktivit spojených s cíli Projektu,

–

definování potřeb cílových skupin,

–

komunikace a průběžné informování Partnerů,

–

projednání veškerých změn a povinností s Partnery,

–

průběžné vyhodnocování projektových činností,

–

vyhodnocení připomínek a hodnocení výstupů z Projektu,

–

provádět publicitu Projektu,

–

komunikace s poskytovatelem dotace,

–

projednání veškerých změn a povinností s Partnery,

–

zpracování zpráv o realizaci a předkládání žádostí o platbu,

–

plánování v projektu za účelem dodržení harmonogramu,

–

plánování a koordinace čerpání finančních zdrojů Projektu,

–

odpovídá za dodržování rozpočtu a jeho správné čerpání v čase,

–

schvalování a proplácení výdajů Partnera,

–

zajistí účast minimálně 7 úředníků
organizovaném v rámci projektu.

Magistrátu

města

Děčín

na

semináři

2. Partner bude provádět tyto činnosti:
-

spolupráce s příjemcem a všemi Partnery projektu v průběhu celého Projektu,

-

zajištění lidských zdrojů pro klíčové aktivity Projektu,

-

spolupráce s Příjemcem dotace
prostřednictvím realizačního týmu,

-

účastnit se jednání širšího realizačního týmu,

-

zvýšit proinkluzivnost příslušné školy,

-

zajistit na každé základní škole pozici kariérového poradce v rozsahu 0,3 úvazku,

při
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realizaci

aktivit

spojených

s Projektem

-

zajistit na každé základní škole pozici koordinátora inkluze v rozsahu 0,5 úvazku,

-

zajistit účast minimálně jedné osoby (nejlépe ředil/ka školy) na studijní cestě do
zahraničí, na výjezdním zasedání a na setkáních pro sdílení dobré praxe
uspořádaných v rámci Projektu, tato osoba musí naplnit hranici bagatelní podpory2,

–

zajistit v mateřské škole konzultační hodiny pro rodiče a pedagogy v oblasti inkluze
v rozsahu 3 hodiny týdně po celou dobu realizace Projektu,

–

zajistit účast pedagogických pracovníků (koordinátoři inkluze, kariéroví poradci,
pedagogové nových metod) na seminářích, setkáních s garanty Projektu za účelem
sdílení dobré praxe, vzájemných návštěvách pracovníků škol, účast pedagogických
pracovníků na exkurzi do školy uplatňující jiné způsoby vzdělávání a na výjezdových
aktivitách, tyto osoby musí též naplnit hranici bagatelní podpory2,

–

aktivně spolupracovat s garanty Projektu v rámci zavedení inkluze do příslušné školy,

–

připomínkování a hodnocení výstupů z Projektu,

–

zprostředkování kontaktu s cílovou skupinou (zajištění přenosu informací mezi cílovou
skupinou a příjemcem dotace),

–

zajištění účasti cílových skupin v Projektu,

–

spolupráce na definování potřeb cílové skupiny,

–

spolupráce na návrhu změn a doplnění Projektu,

–

spolupráce s příjemcem a partnery projektu při naplňování monitorovacích indikátorů,

–

vyúčtování vynaložených prostředků,

–

zpracování zpráv o své činnosti v dohodnutých termínech,

–

archivace dokumentů souvisejících s jeho činností,

–

poskytnutí podklady pro tvorbu a finalizaci zpráv o realizaci a to do 5 pracovních dnů
od ukončení sledovaného období.

3. Příjemce a Partner se zavazují nést plnou odpovědnost za realizaci činností, které
mají vykonávat dle této Smlouvy.
4. Partner je povinen jednat způsobem, který neohrožuje realizaci projektu a zájmy
Příjemce a Partnera/rů.
5. Partner má právo na veškeré informace týkající se projektu, dosažených výsledků
Projektu a související dokumentace.
6. Partner se dále zavazuje:
–

mít zřízen svůj bankovní účet. Bankovní účet může být založen u jakékoliv banky
oprávněné působit v České republice a musí být veden výhradně v českých
korunách. Partner je povinen zachovat svůj bankovní účet i po ukončení projektu až

2

Bagatelní podpora čítá 40 hodin podpory. Podporou jsou myšleny semináře, výjezdy i setkávání za účelem sdílení dobré
praxe a předávání si zkušeností.
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do doby, než obdrží závěrečnou platbu, resp. až do doby finančního vypořádání
projektu;
–

vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, nebo daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud Partner povede daňovou evidenci, je
povinen zajistit, aby příslušné doklady prokazující výdaje související s projektem
splňovaly předepsané náležitosti účetního dokladu dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a aby tyto doklady byly správné, úplné,
průkazné a srozumitelné. Dále je povinen uchovávat je způsobem uvedeným v
zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č.
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími platnými právními předpisy ČR;

–

vést oddělenou účetní evidenci všech účetních případů vztahujících se k projektu;

–

do výdajů projektu zahrnout pouze výdaje splňující pravidla účelovosti a způsobilosti
stanovená v právním aktu o poskytnutí / Převodu podpory;

-

s finančními prostředky poskytnutými na základě této Smlouvy nakládat dle pravidel
stanovených v Pravidlech pro žadatele a příjemce a právním aktu o poskytnutí/převodu podpory, zejména hospodárně, efektivně a účelně;
během realizace Projektu poskytnout součinnost při naplňování indikátorů Projektu
uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy. Partneři v průběhu realizace projektu
uvedeného v článku II. Smlouvy společně naplní tyto indikátory: 50810, 51715,
52510, 54000, 54901, 60000,

–

–

na žádost Příjemce bezodkladně písemně poskytne požadované doplňující informace
související s realizací projektu, a to ve lhůtě stanovené Příjemcem, tato lhůta musí být
dostatečná pro vyřízení žádosti;

–

řádně uchová veškeré dokumenty související s realizací projektu v souladu s platnými
právními předpisy České republiky a EU, dle kapitoly 7.4 Pravidel pro žadatele a
příjemce3;

–

bude po celou dobu realizace Projektu dodržovat právní předpisy ČR a EU a politiky
EU, zejména pak pravidla hospodářské soutěže, platné předpisy upravující veřejnou
podporu, principy ochrany životního prostředí a prosazování rovných příležitostí;

–

po celou dobu realizace Projektu bude nakládat s veškerým majetkem, získaným byť i
jen částečně z finanční podpory, s péčí řádného hospodáře, zejména jej zabezpečí
proti poškození, ztrátě nebo odcizení. Partner není oprávněn majetek
spolufinancovaný z finanční podpory zatěžovat žádnými věcnými právy třetích osob,
včetně práva zástavního, majetek prodat ani jinak zcizit. Partner je povinen v případě
zničení, poškození, ztráty, odcizení nebo jiné škodné události na majetkových
hodnotách spolufinancovaných z finanční podpory je opětovně pořídit nebo uvést tyto

3

Aktuální verze pravidel pro žadatele a příjemce je dostupná na: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-17-051inkluzivni-vzdelavani-pro-socialne-1.
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majetkové hodnoty do původního stavu, a to v nejbližším možném termínu,
nejpozději však k datu ukončení realizace Projektu. Partner je povinen se při
nakládání s majetkem pořízeným z finanční podpory dále řídit Pravidly pro žadatele
a příjemce a právním aktem o poskytnutí/převodu podpory;
–

při realizaci činností bude dle této Smlouvy uskutečňovat propagaci Projektu v souladu s pokyny uvedenými v Pravidlech pro žadatele a příjemce;

–

bude předkládat Příjemci v pravidelných intervalech nebo vždy, kdy o to Příjemce
požádá, podklady pro průběžné zprávy o realizaci projektu, informace o pokroku
v realizaci projektu, závěrečnou zprávu o realizaci projektu, případně průběžné zprávy
o udržitelnosti projektu a závěrečnou zprávu o udržitelnosti projektu dle Pravidel pro
žadatele a příjemce;

–

umožní provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k činnostem, které Partner
realizuje v rámci Projektu, umožní průběžné ověřování provádění činností, k nimž se
zavázal dle této Smlouvy, a poskytne součinnost všem osobám oprávněným
k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům. Těmito oprávněnými osobami jsou
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, orgány finanční správy, Ministerstvo
financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně
další orgány nebo osoby oprávněné k výkonu kontroly;

–

bude bezodkladně informovat Příjemce o všech provedených kontrolách vyplývajících
z účasti na projektu dle článku II. Smlouvy, o všech případných navržených nápravných opatřeních, která budou výsledkem těchto kontrol a o jejich splnění;

–

bude neprodleně Příjemce informovat o veškerých změnách, které u něho nastaly ve
vztahu k Projektu, nebo změnách souvisejících s činnostmi, které Příjemce realizuje
dle této Smlouvy.

7. Partner není oprávněn žádnou z aktivit, kterou provádí dle této Smlouvy, hradit
v tomto Projektu z prostředků poskytnutých z jiné rozpočtové kapitoly Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy, jiné rozpočtové kapitoly státního rozpočtu, státních
fondů, jiných strukturálních fondů EU nebo jiných prostředků EU, ani z jiných
veřejných zdrojů.
8. Partner je povinen při všech svých činnostech pro cílové skupiny, které mají
charakter poskytování podpory malého rozsahu („de minimis“) nebo veřejné podpory
podle blokových výjimek postupovat podle instrukcí Příjemce a dbát na to, aby tuto
podporu čerpaly jen subjekty, které ji čerpat mohou, a poskytovat dostatečné
podklady příjemci k vedení přehledné evidence poskytnutých podpor.
9. Příjemce se zavazuje informovat Partnery o všech skutečnostech rozhodných pro
plnění jejich povinností vyplývajících z této Smlouvy, zejména jim poskytnout
případné Rozhodnutí o změně právního aktu o poskytnutí/převodu podpory.
Článek IV
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FINANCOVÁNÍ PROJEKTU
1. Projekt dle článku II. Smlouvy bude financován z prostředků, které budou poskytnuty
příjemci formou finanční podpory na základě právního aktu o poskytnutí/převodu podpory z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
2. Výdaje na činnosti, jimiž se Příjemce a Partneři obou typů podílejí na Projektu, jsou
podrobně rozepsány v žádosti o podporu, která tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.
Celkový finanční podíl Příjemce a jednotlivých Partnerů na projektu činí v maximální výši:
a) Příjemce - Statutární město Děčín: 4 251 565,76 Kč,
b) Partner - Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace:
1 058 310,40 Kč,
c) Partner - Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177,
příspěvková organizace: 1 158 310,40 Kč,
d) Partner - Základní škola a Mateřská škola Děčín XI, Na Pěšině 330, příspěvková
organizace: 1 258 310,40 Kč,
e) Partner - Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková
organizace: 1 258 310,40 Kč,
f) Partner - Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěvková
organizace: 1 258 310,40 Kč,
g) Partner - Základní škola Děčín I, Komenského náměstí 622/3, příspěvková
organizace: 1 058 310,40 Kč,
h) Partner - Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace:
1 058 310,40 Kč,
i) Partner - Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková
organizace: 1 058 310,40 Kč,
j) Partner - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace:
1 058 310,40 Kč,
k) Partner - Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám., příspěvková
organizace: 1 258 310,40 Kč,
l) Partner - Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková
organizace: 1 258 310,40 Kč,
m) Partner - Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, příspěvková organizace: 300 000 Kč,
n) Partner - Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, příspěvková organizace:
300 000 Kč,
o) Partner - Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková
organizace: 300 000 Kč,
p) Partner - Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace:
300 000 Kč.
3. Prostředky získané na realizaci činností dle článku III. Smlouvy jsou Partneři obou typů
s finančním příspěvkem oprávněni použít pouze na úhradu výdajů nezbytných k
dosažení cílů Projektu a současně takových výdajů, které jsou považovány za
způsobilé ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 1303/2013 a Pravidel pro žadatele a
příjemce, a které Příjemci nebo Partnerům obou typů vznikly nejdříve dnem vydání
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právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, pokud není v právním aktu o
poskytnutí/převodu podpory stanoveno datum zahájení realizace projektu dříve, než je
datum jeho vydání, a nejpozději dnem ukončení realizace projektu, příp. po
ukončení realizace projektu, pokud souvisejí s finančním i věcným uzavřením
projektu.
4. Partneři obou typů jsou povinni dodržovat strukturu výdajů v členění na Příjemce a
jednotlivé Partnery a v členění na položky rozpočtu dle přílohy č. 2 této Smlouvy.
5. Způsobilé výdaje vzniklé při realizaci projektu budou hrazeny Partnerům takto:
Příjemce poskytne Partnerovi typu 1 první a jedinou zálohu nejpozději během prvního
měsíce realizace projektu:
a) Partner - Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace: 50 000 Kč,
b) Partner - Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177,
příspěvková organizace: 50 000 Kč,
c) Partner - Základní škola a Mateřská škola Děčín XI, Na Pěšině 330, příspěvková
organizace: 50 000 Kč,
d) Partner - Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková
organizace: 50 000 Kč,
e) Partner - Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěvková
organizace: 50 000 Kč,
f) Partner - Základní škola Děčín I, Komenského náměstí 622/3, příspěvková
organizace: 50 000 Kč,
g) Partner - Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace:
50 000 Kč,
h) Partner - Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková
organizace: 50 000 Kč,
i) Partner - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace:
50 000 Kč,
j) Partner - Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám., příspěvková
organizace: 50 000 Kč,
k) Partner - Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková
organizace: 50 000 Kč,
l) Partner - Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, příspěvková organizace: 20 000 Kč,
m) Partner - Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, příspěvková organizace:
20 000 Kč,
n) Partner - Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková
organizace: 20 000 Kč,
o) Partner - Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace:
20 000 Kč.
Partner je povinen po uplynutí 24 měsíců od začátku realizace projektu v termínu do 30
dnů zaslat zbylé neproúčtované finanční prostředky z první poskytnuté zálohy zpět
Příjemci na bankovní účet.
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Partner je povinen příjemci řádně vyúčtovat všechny své výdaje v rámci projektu a
prokázat kopiemi účetních dokladů. Další finanční prostředky budou Partnerovi
Příjemcem poskytnuty na základě předloženého vyúčtování skutečných výdajů za
předešlý účetní měsíc. Vyúčtování skutečných výdajů za předešlý účetní měsíc je
Partner povinen předat Příjemci vždy do 20. dne následujícího měsíce prostřednictvím
emailu finančnímu manažerovi projektu. Příjemce poskytne Partnerovi (typu 1 i 2)
finanční prostředky na základě předloženého vyúčtování nejpozději do 15 dnů od
konečného termínu určeného pro předložení vyúčtování.
Článek V
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
1. Příjemce je právně a finančně odpovědný za správné a zákonné použití finanční
podpory všemi Partnery poskytnuté na základě právního aktu o poskytnutí/převodu
podpory vůči poskytovateli finanční podpory, kterým je Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy.
2. Každý Partner je povinen příjemci uhradit škodu, za níž Příjemce odpovídá dle
článku V., odst. 1 Smlouvy, a která příjemci vznikla v důsledku toho, že Partner
porušil povinnost vyplývající z této Smlouvy.
3. Každý Partner odpovídá za škodu vzniklou ostatním účastníkům této Smlouvy i
třetím osobám, která vznikne porušením jeho povinností vyplývajících z této
Smlouvy, jakož i z obecných ustanovení právních předpisů.
4. Partner neodpovídá za škodu vzniklou konáním nebo opomenutím Příjemce nebo
jiného Partnera.
Článek VI
DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
1. Smluvní strany jsou povinny zdržet se jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo
ztížit dosažení účelu této Smlouvy.
2. Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o skutečnostech rozhodných
pro plnění této Smlouvy a realizaci Projektu v souladu s právním aktem o
poskytnutí/převodu podpory, a to bez zbytečného odkladu.
3. Smluvní strany jsou povinny jednat při realizaci Projektu eticky, korektně,
transparentně a v souladu s dobrými mravy.
4. Majetek financovaný z finanční podpory je ve vlastnictví té smluvní strany, která jej
financovala (uhradila), nedohodnou-li se smluvní strany jinak; změna vlastnictví je
možná, dojde-li k situaci dle čl. VII., odst. 2, 3 Smlouvy.
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5. Smluvní strany jsou povinny ošetřit práva duševního vlastnictví, kde určí výši podílů
na výsledcích spolupráce a další nakládání s nimi a to tak, aby nedošlo k porušení
pravidel veřejné podpory.
Článek VII
TRVÁNÍ SMLOUVY
1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to po dobu trvání projektu Škola pro všechny,
registrační číslo projektu - CZ.02.3.61/0.0/0.0/17_051/0008814.
2. Pokud Partner závažným způsobem nebo opětovně poruší některou z povinností vyplývající pro něj z této Smlouvy nebo z platných právních předpisů ČR a EU, může být
na základě schválené změny projektu vyloučen z další účasti na realizaci Projektu. V
tomto případě je povinen se s ostatními účastníky Smlouvy dohodnout, kdo z
účastníků Smlouvy převezme jeho závazky a majetek financovaný z finanční
podpory, a předat Příjemci či určenému Partnerovi všechny dokumenty a informace
vztahující se k projektu. Tím není dotčena odpovědnost Partnera za škodu dle čl. 5
této smlouvy.
3. Kterýkoliv z Partnerů může ukončit spolupráci s ostatními účastníky této Smlouvy
pouze na základě písemné dohody uzavřené se všemi účastníky Smlouvy, která bude
obsahovat rovněž závazek ostatních účastníků této Smlouvy převzít jednotlivé
povinnosti, odpovědnost a majetek (financovaný z finanční podpory) vystupujícího
Partnera. Tato dohoda nabude účinnosti nejdříve dnem schválení změny projektu
spočívající v odstoupení Partnera od realizace projektu ze strany poskytovatele
dotace (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy). Takovým ukončením
spolupráce nesmí být ohroženo splnění účelu dle článku II. Smlouvy a nesmí tím
vzniknout újma ostatním účastníkům Smlouvy.
Článek VIII
OSTATNÍ USTANOVENÍ
1. Jakékoliv změny této Smlouvy lze provádět pouze na základě dohody všech smluvních
stran formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
U změny uvedené v čl. VII., odst. 2 nemusí být uzavřen písemný dodatek s Partnerem,
o jehož vyloučení se žádá. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu
všech smluvních stran.
2. Vztahy smluvních stran výslovně touto Smlouvou neupravené se řídí zákonem č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími obecně závaznými právními předpisy
České republiky.
3. Tato Smlouva je vyhotovena v 17 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží po 1 vyhotovení, příjemce dotace obdrží 2 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy č. 1 a 2.
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5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a
svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci právního aktu o poskytnutí/
převodu na projekt. V případě rozporu této smlouvy s právním aktem o
poskytnutí/převodu podpory je rozhodující znění právního aktu o poskytnutí/převodu
podpory.

V …………… dne …………

V …………… dne …………

Partner: Základní škola Děčín
XXXII, Míru 152, příspěvková
organizace

Příjemce: Statutární město Děčín
Podpis:

Podpis:

V …………… dne …………

V …………… dne ………….

Partner:
Základní
škola
a
Mateřská škola Děčín XXVII,
Kosmonautů 177, příspěvková
organizace

Partner:
Základní
škola
a
Mateřská škola Děčín IX, Na
Pěšině
330,
příspěvková
organizace

Podpis:

Podpis:

V …………… dne …………

V …………… dne …………

Partner:
Základní
škola
a
Mateřská škola Děčín III, Březová
369/25, příspěvková organizace

Partner:
Základní
škola
a
Mateřská škola Děčín VIII,
Vojanova 178/12, příspěvková
organizace

Podpis:

Podpis:
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V …………… dne …………

V …………… dne …………

Partner: Základní škola Děčín I,
Komenského náměstí 622/3,
příspěvková organizace

Partner: Základní škola Děčín II,
Kamenická 1145, příspěvková
organizace

Podpis:

Podpis:

V …………… dne …………

V …………… dne …………

Partner:
Základní
škola
Dr. Miroslava Tyrše Děčín II,
Vrchlického 630/5, příspěvková
organizace

Partner: Základní škola Děčín VI,
Na Stráni 879/2, příspěvková
organizace
Podpis:

Podpis:

V …………… dne …………

V …………… dne …………

Partner:
Základní
škola
a
Mateřská škola Děčín VI, Školní
1544/5, příspěvková organizace

Partner:
Základní
škola
a
Mateřská
škola
Děčín
IV,
Máchovo
nám.,
příspěvková
organizace

Podpis:

Podpis:

V …………… dne …………

V …………… dne …………

Partner: Mateřská škola Děčín II,
Liliová
277/1,
příspěvková
organizace

Partner: Mateřská škola Děčín II,
Riegrova 454/12, příspěvková
organizace

Podpis:

Podpis:

15

V …………… dne …………

V …………… dne …………

Partner: Mateřská škola Děčín VI,
Klostermannova
1474/11,
příspěvková organizace

Partner: Mateřská škola Děčín
XXXII, Májová 372, příspěvková
organizace

Podpis:

Podpis:
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Žádost o podporu
Identifikace operace
Registrační číslo projektu:
Identifikace žádosti (Hash):
Zkrácený název projektu:

CZ.02.3.61/0.0/0.0/17_051/0008814
qS1AtP
Škola pro všechny

Typ podání:
Způsob jednání:

Automatické
Podepisuje jeden signatář

Projekt
Číslo programu:
Název programu:

02
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy:
Název výzvy:
prioritní ose 3 OP

02_17_051
Výzva č. 02_17_051 pro Inkluzivní vzdělávání pro SVL v

Název projektu CZ:
Název projektu EN:

Škola pro všechny
School for everyone

Anotace projektu:
Projekt Škola pro všechny síťuje všechny základní a mateřské školy zřizované statutárním městem Děčín,
tedy celkem 15 organizací. V návaznosti na akci KLIMA je cílem projektu snižovat nerovnosti ve
vzdělávání a školní neúspěšnost dětí prostřednictvím systematického vedení škol a pedagogů, stejně
jako zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků na území sociálně vyloučených lokalit. Podpora je směřována
pedagogickým pracovníkům, úředníkům samosprávy i dětem a žákům, bude podpořeno 7 cílových
skupin.
Fyzická realizace projektu
Předpokládané datum zahájení:
Skutečné datum zahájení:
Předpokládané datum ukončení:
Předpokládaná doba trvání (v měsících):
Přijmy projektu
Jiné peněžní příjmy (JPP):
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:

Sestava vytvořena v MS2014+

1. 9. 2018
31. 8. 2020
24,00

Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy
Projekt nevytváří příjmy dle článku 61
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Doplňkové informace
Realizace zadávacích řízení na projektu:
Liniová stavba:
Další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdrojů:
Veřejná podpora:
Společný akční plán:
Partnerství veřejného a soukromého sektoru:
CBA:
Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO:
Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na
celostátní, regionální nebo místní úrovni:
Velký projekt
Režim financování:

Ex-ante

:
Fázovaný projekt:
Popis fázovaného projektu:

Ne

Specifické cíle
Číslo programu, Název programu
Číslo prioritní osy, Název prioritní osy
Číslo investiční priority, Název investiční
priority
Číslo opatření, Název opatření

02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu,
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
02.3.61 Socioekonomická integrace
marginalizovaných komunit, jako jsou Romové

TC 09 Podpora sociálního začleňování a boj proti
Číslo tematického cíle, Název tematického cíle chudobě
02.3.61.1 Sociální integrace dětí a žáků včetně
Číslo, Název
začleňování romských dětí do vzdělávání
Procentní podíl
100,00
Kategorie regionu:
Více rozvinuté
0,00
Méně rozvinuté
100,00
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MJZEMANN
2

27.8.2018 14:41

Popis projektu
Jaký problém projekt řeší?
Základním problémem, který projekt Škola pro všechny řeší, je nejednotné nastavení inkluzivního
prostředí na městem zřizovaných ZŠ a MŠ, dále se projekt snaží o udržení a vylepšení koordinovaného
přístupu v této oblasti pro ZŠ a zároveň nastavení a zavedení koordinovaného přístupu pro MŠ. Stejně
tak projekt řeší problém nedostatečného systematického a strategického řízení škol v otázce
inkluzivního vzdělávání a kariérového poradenství.
V předškolním vzdělávání se jedná o problémy, kdy děti ze sociálně znevýhodněného prostředí se
neúčastní předškolního vzdělávání i přes zákonnou povinnost (rodiče děti omlouvají), do vzdělávání tedy
často vstupují velmi nepřipravené a vzhledem k této nepřipravenosti není mnohdy plně využit a rozvinut
jejich potenciál. Pedagogové v předškolním vzdělávání často nejsou na tyto děti a jejich problémy
dostatečně připraveni. Stejně tak majorita vykazuje předsudky a domnívá se, že v přítomnosti sociálně
znevýhodněných dětí se nebudou dostatečně rozvíjet ostatní děti. (Tento problém evidujeme i na ZŠ.)
Mateřské školy v podstatě nejsou připraveny na sociálně znevýhodněné žáky, ať po personální stránce či
po stránce vzdělanostně kapacitní.
Na ZŠ je problém sociálního znevýhodnění již uchopen lépe díky předchozímu projektu Inkluze do škol.
Udržení pozitivního prostředí ovšem není bez dalšího projektu možné. Vzhledem k počtu žáků, kteří na
ZŠ vykazují potřebu podpůrných opatření, se pozice koordinátora inkluze jeví jako nutná. Problémem,
který na ZŠ do jisté míry stále přetrvává, jsou předsudky a negativní mínění o inkluzi. Projekt tedy bojuje
proti všem formám diskriminace a prosazuje rovné příležitosti pro všechny. Projekt též řeší problém
nedostatečné motivace dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí k dalšímu vzdělávání ve spolupráci s
jejich rodiči, kteří jsou mnohdy základním kamenem na cestě k motivaci těchto dětí. V rámci kariérového
poradenství se projekt snaží o zvýšení kvality vzdělávání a posílení relevance žáků pro trh práce.
Jaké jsou příčiny problému?
Příčin problémů je hned několik.
- Město Děčín se dlouhodobě potýká se strukturální nezaměstnaností kolem 10 %, ve městě se nachází
několik sociálně vyloučených lokalit s výraznou romskou komunitou, tudíž nezanedbatelná část
obyvatelstva může být označena jako sociokulturně znevýhodněná.
- Mateřské školy nemají nastavené procesy komunikace mezi sebou a nefunguje sdílení dobré praxe.
- Základní školy jsou z projektu Inkluze do škol již navyklé sdílet dobrou praxi, ale je třeba toto nadále
koordinovat směrem z obce. Některé školy s dětmi ohroženými školním neúspěchem pracovat umí a je
důležité, aby nastavené platformy nadále fungovaly. Doposud úplně chyběl zřetel na kariérové
poradenství.
- Ze strany magistrátu nebyla doposud problematika kariérového poradenství řešena komplexně.
Systematické pojetí inkluzivního vzdělávání je třeba nadále udržet.
- Dále bývá složitá a zdlouhavá diagnostika dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Někteří rodiče
pedagogickou poradnu přes veškeré snahy pedagogických pracovníků s dítětem nenavštíví nebo je
proces diagnostikování dlouhý a škola tak jen obtížně může dětem poskytnout podpůrná opatření včas.
Pozice koordinátora inkluze se na školách jeví jako nutná. Diagnostika je díky jeho působení rychlejší.
Tabulka v záložce dokumenty ukazuje, jak rapidně se zvedl počet dětí se SVP během působení
koordinátorů inkluze na školách.
- v Mateřských školách nejsou procesy práce s dětmi a rodiči ze sociálně znevýhodněného prostředí
mnohdy vůbec nastaveny.
- Kompetence pedagogických pracovníků v oblasti vzdělávání sociokulturně a ekonomicky
Sestava vytvořena v MS2014+
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znevýhodněných dětí a žáků jsou mnohdy nedostatečné.
- Někteří pedagogičtí pracovníci a veřejnost vnímají inkluzivní vzdělávání a možnosti společného
vzdělávání dětí a žáků, kteří žijí v odlišných sociálních podmínkách, negativně.
Co je cílem projektu?
Cílem projektu je udržet a rozšířit systematický a koordinovaný přístup k základnímu vzdělávání ve
školách zřizovaných městem Děčín, celkem 11 ZŠ. Jedná se o upevnění a systematické rozšíření
proinkluzivních opatření a rozšíření o kariérové poradenství, které bude úzce spolupracovat právě s
inkluzivními nástroji. Dalším cílem projektu je nově se v oblasti inkluze zaměřit i na mateřské školy. Opět
se jedná o všechny mateřské školy zřizované městem Děčín, celkem 10 MŠ (4 MŠ jsou samostatné p.o., 6
MŠ patří k ZŠ, viz partneři projektu). Zde usilujeme o zlepšení práce s dětmi, které pocházejí ze sociálně,
kulturně či ekonomicky znevýhodněného prostředí, též o zlepšení práce s rodiči dětí jak z takto
znevýhodněného prostředí, tak i s rodiči majority, u nichž je potřeba pracovat s jejich předsudky. projekt
cílí na děti a žáky všech zúčastněných škol a jejich pedagogický personál.
Na tyto cíle navazují další cíle:
- Upevnění a systematické rozšíření kompetencí pozice koordinátora inkluze na ZŠ.
- Zavedení pozice kariérového poradce na ZŠ a s tím související zvýšení motivace dětí a žáků pro další
vzdělávání s ohledem na relevantnost uplatnění na trhu práce.
- Upevnění a systematické rozšíření platforem pro sdílení dobré praxe v oblasti inkluzivního vzdělávání a
zavedení nových týkajících se předškolního vzdělávání.
- Zavedení nových platforem pro sdílení dobré praxe v oblasti inkluzivního vzdělávání na MŠ a v oblasti
kariérového poradenství.
- Zlepšení orientace úředníků samosprávy v problematice inkluzivního vzdělávání.
- Zlepšení práce s dětmi s potřebou podpůrných opatření, zejména s dětmi ze socioekonomicky
znevýhodněného prostředí, na MŠ.
- Usnadnění přechodu dětí a žáků mezi jednotlivými stupni vzdělávání.
- Zlepšení spolupráce s rodiči.
- Snížení školní neúspěšnosti u dětí a žáků.
- Vyrovnání příležitostí dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření.
- Zlepšení vzdělávací politiky směrem k podpoře inkluzivního vzdělávání ze strany obce.
Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y?
Díky projektu očekáváme lepší orientaci úředníků samosprávy v oblasti inkluzivního vzdělávání a
uvědomění si prospěšnosti myšlenky společného vzdělávání. Dále nastavení koordinovaného přístupu ke
vzdělávání systémem platforem určených ke sdílení dobré praxe napříč předškolním i základním
vzděláváním v oblastech inkluze, kariérového poradenství a systematického vedení škol.
Partnery projektu jsou všechny ZŠ a MŠ zřizované městem Děčín.
Projekt Škola pro všechny má za úkol na základních školách napomoci k udržení školních poradenských
pracovišť prostřednictvím pozice koordinátora inkluze (tuto pozici jako jedinou z ŠPP není možné platit z
jiných finančních zdrojů), dále nastavení komplexních opatření a nástrojů v rámci kariérového
poradenství. Očekáváme zlepšení spolupráce mezi školami a rodiči v oblasti inkluze i kariérového
poradenství, vytvoření systematického prostředí pro motivaci dětí ze socioekonomicky
znevýhodněného prostředí k dalšímu vzdělávání a k jeho důležitosti s ohledem na uplatnitelnost na trhu
práce.
Stejně očekáváme, že projekt nastaví inkluzivní prostředí i na mateřských školách, kdy na každé škole
bude proškolen určitý počet pedagogů v rámci nové komplexní metody vzdělávání (Maxík, Metoda
dobrého startu, Grunnlaget apod.) a posléze bude tato metoda na MŠ uplatňována. Očekáváme tak
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zlepšení přestupu dětí z MŠ na ZŠ a přístupu k dětem ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí.
Zároveň projekt přinese užší spolupráci rodičů s mateřskými školami.
V neposlední řadě projekt přinese změnu mínění pedagogických pracovníků a rodičů ohledně
inkluzivního vzdělávání.
Jaké aktivity v projektu budou realizovány?
2.2 Studijní cesty/stáže do zemí EU - ředitelé škol a úředníci samosprávy uskuteční cestu do blízkého
německého města.
2.3 Rozvoj úředníků samosprávy v oblasti inkluzivního vzdělávání - úředníci samosprávy se zúčastní
semináře, který jim přinese nové poznatky v oblasti inkluzivního vzdělávání.
4.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků, jehož cílem je zavádění nových metod do předškolního
vzdělávání a výchovy - z každé MŠ budou vzděláni určití pedagogičtí pracovníci v některé z nových
komplexních metod (Maxík, Metoda dobrého startu, Grunnlget apod.).
4.2 Rozvoj prosociálních, kognitivních a emočních dovedností u dětí v předškolním vzdělávání a výchově
- metoda proškolená v rámci aktivity č. 3 bude následně v MŠ aplikována.
4.6 Poradenství a podpora rodičům a podpora pedagogů při jednání s rodiči a pracovníky - na každé MŠ
budou poskytovány konzultační hodiny pro rodiče a pedagogy.
4.10 Podpora hospitací a sdílení dobré praxe - pracovníci MŠ se budou pravidelně setkávat nad tématy
inkluzivního vzdělávání a dojde k vzájemným návštěvám jednotlivých MŠ.
5.7 Kariérové poradenství - na každé ZŠ bude v rozsahu 0,3 úvazku působit kariérový poradce.
5.12 Hospitace a sdílení dobré praxe - bude docházet k pravidelnému setkávání koordinátorů inkluze,
kariérových poradců a ředitelů škol i vzájemným návštěvám jednotlivých ZŠ.
5.13 Koordinátor inkluze ve škole - na každé ZŠ bude v rozsahu 0,5 úvazku působit koordinátor inkluze.
5.14 Výjezdové aktivity s prvky podporujícími sociální a osobnostní rozvoj, organizované pro
pedagogické pracovníky a další pracovníky podílející se na vzdělávání dětí a žáků - budou uskutečněny
výjezdy ředitelů škol, kariérových poradců a koordinátorů inkluze.
Popis realizačního týmu projektu :
Realizační tým vykonává povinnou aktivitu projektu Řízení projektu, je tvořen administrativním týmem a
odborným týmem.
Administrativní tým
- zodpovídá za koordinaci projektových aktivit, organizační a provozní stránku projektu, dosažení
plánovaných cílů projektu včetně naplnění plánovaných hodnot indikátorů, zajišťování efektivní
komunikace na všech úrovních realizace projektu. Zajišťuje publicitu projektu. Nepracuje s cílovou
skupinou.
Projektový manažer - zodpovídá za celkové řízení projektu a za věcnou správnost administrativy
projektu. (0,3 úvazku)
Finanční manažer - zodpovídá za finanční část projektu. (0,2 úvazku)
Koordinátor projektu - administruje projekt směrem od jednotlivých škol k manažerovi projektu. Aktivně
pracuje s řediteli a ředitelkami škol, prostřednictvím nichž koordinuje aktivity projektu. Organizuje
aktivity projektu. (0,5 úvazek)
Manažeři škol - 15x, 10 hod./měsíc, zástupce ZŠ a MŠ, ředitelé jednotlivých škol zajišťují aktivity
projektu, motivují cílovou skupinu a zodpovídají za její aktivní účast na projektu, zároveň se podílejí na
tvorbě výstupů a výsledků projektu, administrují projekt směrem od školy k příjemci.
Odborný tým
- zodpovídá za věcné plnění aktivit projektu, tvorbu výsledků a výstupů projektu. Aktivně pracuje s
cílovou skupinou.
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Odborný garant pro vzdělávání na ZŠ - podílí se na realizaci aktivit a metodicky vede CS. (DPP, 25
hod./měsíc)
Odborný garant pro vzdělávání na MŠ - podílí se na realizaci aktivit a metodicky vede CS.(DPP, 25
hod./měsíc)
Odborný garant pro kariérové poradenství - podílí se na realizaci aktivit a metodicky vede CS.(DPP, 25
hod./měsíc)
Kvůli velkému počtu osob v RT budou jednání rozdělena na tzv. užší RT a širší RT. Užší RT obsahuje
administrativní tým a odborné garanty. Širší RT obsahuje všechny výše zmíněné pozice vč. ředitelů
jednotlivých škol.
Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu?
Šíření výstupů projektu bude zajištěno srze sociální sítě Magistrátu města Děčín, Zpravodaje města,
webových stránek města a webových stránek www.inkluzedecin.cz. Zároveň bude splněna povinná
publicita dle pravidel pro žadatele a příjemce. Výstupy projektu budou šířeny i v rámci spolupráce s MAP
II rozvoje vzdělávání pro SO ORP Děčín.
V čem je navržené řešení inovativní?
Jaká existují rizika projektu?
V průběhu přípravy projektu bylo identifikováno několik možných rizik, se kterými je nutné v průběhu
realizace počítat. Míra rizika (M) je hodnocena od 1 do 3 vzestupně.
1. Nedostatek finančních prostředků, pakliže se zpozdí zálohové platby ze strany poskytovatele dotace a
ředitelé škol nebudou mít finanční prostředky na mzdy svých nových zaměstnanců v rámci projektu
M: 1
- Město Děčín si vyčlení finanční rezervu pro případ nutného předfinancování.
2. Nedostatečná motivace a zájem o vzdělávací aktivity ze strany osob z řad cílových skupin
M: 2
- Toto riziko mírníme partnerstvím se ZŠ a MŠ, kdy školy jsou vázány partnerskou smlouvou, aby
společně plnily aktivity projektu, je tedy na řediteli školy, aby dostatečně motivoval své zaměstnance.
3. Nefunkční spolupráce mezi partnery
M: 2
- Pro eliminaci rizika budou pořádány pravidelné schůzky širšího realizačního týmu.
4. Nedostatečná a chybná administrace a koordinace projektu
M: 2
- Riziko eliminujeme pravidelnými schůzkami administrativního a odborného týmu a dostatečným
personálním obsazením zodpovědnými a zkušenými lidmi.
5. Nedostatečná motivace ze strany rodičů a zákonných zástupců na účasti v aktivitách projektu.
M: 3
- Motivaci zákonných zástupců bude zajišťovat koordinátor inkluze a kariérový poradce. Veřejnost bude
informována pomocí webu.
6. Nenaplnění monitorovacích indikátorů.
M: 1
- Hodnoty MI byly stanoveny ve spolupráci se všemi partnery projektu a důkladně rozpracovány.
Naplnění MI ze strany jednotlivých škol bude ošetřeno v partnerské smlouvě.
7. Nedostatek kvalifikovaných odborníků.
M: 2
Sestava vytvořena v MS2014+
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- Riziko eliminujeme dostatečnou přípravou před začátkem projektu, kdy již nyní ředitelé jednotlivých
škol vědí, jaké pracovníky s jakou odborností je třeba do projektu obsadit. Většina pozic bude obsazena
současnými zaměstnanci škol.
Neplánujeme realizaci zadávacích řízení na veřejné zakázky.
Klíčová slova :

Cílová skupina
Cílová skupina:
Děti a žáci, pokud jsou aktivity realizovaného projektu zaměřeny na vytváření inkluzívního prostředí ve
škole, školském zařízení pro zájmové vzdělávání a organizacích působících v oblasti volného času dětí a
mládeže
Popis cílové skupiny:
Tuto cílovou skupinu můžeme kvantifikovat, jako všechny děti a žáky docházející do základních škol
zřizovaných městem Děčín (cca 8,5 tis. dětí a žáků). Vzhledem ke skutečnosti, že pozicemi koordinátora
inkluze a kariérového poradce budou podpořeny všechny základní školy zúčastněné v projektu, tak
podpořenou cílovou skupinou jsou i žáci, kteří chodí do těchto škol. Obě pozice budou totiž pracovat i s
žáky, kteří nevykazují žádnou potřebu podpůrných opatření, či naopak s žáky, které vykazují nadání.
Působením koordinátora inkluze a kariérového poradce se zvedá celá proinkluzivnost školského zařízení.
Mění se podvědomí o společném vzdělávání. Když si představíme složení žáků na škole promítnuté do
gaussovy křivky, tak dle našich zkušeností intenzivní práce s oběma póly pozvedne úspěšnost celé
skupiny. Na všech MŠ budou též ovlivněny děti prostřednictvím aktivit vzdělávání pedagogických
pracovníků, kdy posléze budou aplikovány nové metody vzdělávání do vzdělávání, taktéž podpora rodičů
a pedagogů na MŠ zvýší celkovou proinkluzivnost všech MŠ v celku.
Analýza potřeb viz. MPI str. 48 - 55.
Cílová skupina:
Pracovníci škol a školských zařízení
Popis cílové skupiny:
Tato CS primárně zahrnuje koordinátory inkluze a kariérové poradce a konzultační pracovníky na MŠ,
kteří se budou pravidelně setkávat, sdílet zkušenosti a dobrou praxi, aby mohli společně lépe nastolit
inkluzivní prostředí na školách. Koordinátoři inkluze a kariéroví poradci budou podpořeni též
prostřednictvím výjezdové aktivity. Sekundárně budou dále projektem podpořeni i všichni ostatní
pedagogičtí pracovníci na všech zúčastněných ZŠ, jimž se bude dostávat metodické podpory ze strany
koordinátora inkluze a kariérového poradce. Skupiny pedagogických pracovníků, které budou v rámci
projektu sdílet dobrou praxi a předávat si zkušenosti, dohromady čítají cca 50 osob. Sekundárně
podpořeni jsou i ostatní pedagogičtí pracovníci na jednotlivých ZŠ a MŠ, na které budou noví pracovníci
na školách působit, stejně tak na na tuto skupinu pracovníků bude působit celková změna prostředí
školy a narůstající její inkluzivita, tato skupina čítá cca 380 osob.
Pedagogický personál se mnohdy potýká s deziluzí o inkluzivním vzdělávání, jejím odmítáním a
neschopností plně využít podpůrná opatření, která jsou dětem a žákům se SVP poskytována. Díky
projektu by se mínění pedagogických pracovníků mělo postupně měnit spolu s uvědoměním si změny
přístupu k dětem a žákům se SVP a opatřením, která jim jsou poskytována.
Analýza potřeb viz. MPI str. 48 - 55.
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Cílová skupina:
Rodiče dětí a žáků
Popis cílové skupiny:
Tato CS bude pravidelně zapojována během celé realizace projektu. Každý měsíc bude uspořádána ze
strany jednoho z partnerů projektu akce pro rodiče. Rodiče dětí a žáků je třeba zapojovat do vzdělávání
dětí a žáků. Zejména u dětí a žáků se socioekonomicky znevýhodněného a současně sociokulturně
odlišného prostředí je důležitá komunikace s rodiči. Toto bude probíhat pomocí akcí pořádaných
jednotlivými školami a činností koordinátora inkluze co se týče vzdělávacích potřeb dětí a žáků a
kariérového poradce. Smyslem setkávání s rodiči bude společné střetávání, komunitní cílení na
společnost, sdílení zkušeností a osobní přístup mezi pedagogickými pracovníky školského zařízení a
rodiči. Témata setkávání budou různá, může se jednat o komunitní akce, přednášky a vzdělávací akce
atd. Dále bude směrem k rodičům k dispozici web o inkluzi (www.inkluzedecin.cz), kde budou k dispozici
informace o projektu a obecně o inkluzi vč. internetové poradny. Na všech MŠ budou navíc probíhat
pravidelné konzultační hodiny pro rodiče.
Jedná se o rodiče všech dětí a žáků, kteří docházejí do městem zřizovaných škol (cca 8,5 tis. dětí a žáků).
Účast této skupiny na akcích je poměrně liknavá, ale domníváme se, že oslovíme většinu zástupců z této
skupiny minimálně informacemi na webových stránkách škol a www.inkluzedecin.cz, přičemž i účast na
akcích jednotlivých škol je poměrně hojné. Mohlo by se jednat o minimálně polovinu dotčených rodičů.
Analýza potřeb viz. MPI str. 48 - 55.
Cílová skupina:
Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení
Popis cílové skupiny:
Cílová skupina obsahuje ředitele základních a mateřských škol, které jsou partnery projektu. Jedná se
tedy o cca 15 osob. Ředitelé škol potřebují navazovat mezi s sebou užší spolupráci, aby docházelo k
lepšímu začleňování dětí a žáků ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí. Sdílení dobré praxe a
předávání zkušeností je pro výkon jejich práce velmi důležité, obecně se díky setkávání těchto
pracovníků vyrovnávají rozdíly mezi jednotlivými školami, dochází k inspiraci a obecnému nastavení
proinkluzivních opatření a sjednocení přístupu k dětem a žákům s potřebou podpůrných opatření. Dále
budou podpořeni prostřednictvím výjezdové aktivity. Jednotliví ředitelé vykazují různé znalosti co se
týče koordinovaného přístupu v rámci inkluzinvního vzdělávání a spolupráce s dalšími aktéry ve
vzdělávání.
Analýza potřeb viz. MPI str. 48 - 55.
Cílová skupina:
Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice
Popis cílové skupiny:
Tuto CS představují úředníci státní správy a samosprávy statutárního města Děčín, kteří jsou do projektu
zapojeni již z pozice příjemce dotace, ale zároveň budou v rámci projektu vzděláváni v tématu
inkluzivního vzdělávání (1 seminář během realizace projektu) a zúčastní se studijní zahraniční cesty do
některého blízkého německého města, kde navštíví tamní úřad a školy, aby načerpali inspiraci, jak
pomoci inkluzivnímu vzdělávání ve městě Děčín. Zde se jedná o zapojení cca 7 úředníků samosprávy a
státní správy.
Analýza potřeb viz. MPI str. 48 - 55.
Cílová skupina:
Žáci, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání
Popis cílové skupiny:
Vzhledem k přítomnosti SVL je tato cílová skupina žáků na školách zastoupena mnohdy žáky, kteří
pocházejí ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí. Jedná se také
o žáky s jinými vzdělávacími potřebami, kteří bez přizpůsobení vzdělávání dle jejich potřeb, nedosahují
výsledků, které odpovídají jejich potenciálu. V rámci této CS je jedná o práci se žáky na základním stupni
Sestava vytvořena v MS2014+

MJZEMANN
8

27.8.2018 14:41

vzdělávání, o kterou se postarají koordinátor inkluze, který zajistí uzpůsobení vzdělávání žáka dle jeho
potřeb, a kariérový poradce, který bude pracovat na dostatečné motivaci žáků k dalšímu vzdělávání a
správnému výběru z hlediska schopností i uplatnění na trhu práce.
V příloze žádosti o podporu ve složce dokumenty je k dispozici tabulka zobrazující děti s potřebou
podpůrných opatření, poslední sběr dat z 30.09.2017 hovoří o 660 dětech a žácích, kteří prošli
diagnostikou pedago-psychologické poradny a vykazují potřebu podpůrných opatření. Součástí tohoto
čísla jsou i děti nadané, kterých se problematika předčasného odchodu ze vzdělávání netýká, nadané
děti a žáci nebudou čítat více než cca 10 % tohoto počtu. Zároveň ne všechny děti a žáci, kteří vykazují
případnou potřebu podpůrných opatření, prošli odbornou diagnostikou. S přihlédnutím k analýzám,
které vymezují SVL a odbornému odhadu ředitelů škol ohledně sociálního, kulturního a ekonomického
znevýhodnění, by se v rámci této skupiny mohlo jednat o přibližně 1000 dětí a žáků, kteří mohou být
ohroženi školních neúspěchem.
Analýza potřeb viz. MPI str. 48 - 55.
Cílová skupina:
Žáci se sociokulturním znevýhodněním
Popis cílové skupiny:
Cílová skupina obsahuje děti a žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného
prostředí docházející do základních a mateřských škol zřizovaných městem Děčín. Někteří z těchto žáků
pocházejí ze sociálně vyloučených lokalit. Děti a žáci z této CS potřebují úzkou spolupráci mezi školou,
rodiči a dalšími dotčenými institucemi, aby docházelo k jejich co největšímu možnému rozvoji v oblasti
vzdělávání, mnohdy je nutné k významu vzdělávání motivovat právě rodiče. Projekt Škola pro všechny je
postaven tak, aby právě těmto dětem a žákům na jednotlivých ZŠ i MŠ nastolil prostředí, kde se budou
moci dostatečně rozvíjet. V rámci MŠ na tuto CS působí zejména aktivity rozvoje prosociálních,
kognitivních a emočních dovedností u dětí v předškolním vzdělávání a výchově. V rámci ZŠ na tuto CS
působí koordináři inkluze v rámci své pracovní činnosti, a kariéroví poradci, též v rámci své pracovní
činnosti. Práce s dětmi a žáky se sociokulturním znevýhodněním je v prostředí města Děčína jednou z
klíčových aktivit projektu Škola pro všechny.
Analýzy z let 2014 kvantifikují počet dětí a žáků se socio-kulturním a ekonomickým znevýhodněním
přibližně na 700 nezletilých osob. Dle nynějších dostupných informací by se mohlo jednat už o cca 800
nezletilých osob.
Stručná charakteristika území SVL je k dispozici v MPI, str. 4 - 6.
Přílohou žádosti v záložce dokumenty je "tabulka_deti_SVP_24.10.2017".

Subjekty projektu
Typ subjektu:
Kód státu:
Název subjektu:
IČ:
DIČ / VAT id:
Právní forma:
Je subjekt právnickou osobou?:
Datum vzniku:
Typ plátce DPH:
Procentní podíl:
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Žadatel/příjemce
CZE - Česká republika
Statutární město Děčín
00261238
Obec
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odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu
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Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:

ANO

Adresy subjektu
Kód státu:
Typ adresy:
Název kraje:
Název okresu:
Název ORP:
Městská část:
Obec:
Část obce:
Ulice:
PSČ:
Číslo orientační:
Číslo popisné/
evidenční:
Kód druhu čísla
domovního:
WWW:

CZE - Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Ústecký kraj
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín IV-Podmokly
Mírové nám.
405 02
5
1175
1

Osoby subjektu
Titul před jménem:
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil:
Email:
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce:

Mgr.
Marie
Blažková

Titul před jménem:
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil:
Email:
Sestava vytvořena v MS2014+

Mgr.
Anna
Zemanová

412593335
marie.blazkova@mmdecin.cz
ANO

412593161
723581146
anna.zemanova@mmdecin.cz
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Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce:

ANO

Účty subjektu
Název účtu příjemce:
Kód banky:
IBAN:
Měna účtu:
Stát:
Předčíslí ABO:
Základní část ABO:
Neplatný záznam účtu:

Dotace ÚSC
0710 - Česká národní banka

Typ subjektu:
Kód státu:
Název subjektu:

Partner s finančním příspěvkem
CZE - Česká republika
Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12,
příspěvková organizace
72744120

IČ:
DIČ / VAT id:
Právní forma:

CZK
Česká republika
94
8129431

Příspěvková organizace zřízená územním
samosprávným celkem
ANO
1. 1. 2003
Nejsem plátcem DPH

Je subjekt právnickou osobou?:
Datum vzniku:
Typ plátce DPH:
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:
ANO
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází
operace CZ:
Partner se účastní celé realizace projektu. Každá MŠ je hlavní podpořenou organizací. Na MŠ budou
vzděláváni někteří pedagogičtí pracovníci v nové komplexní metodě zaměřené na vzdělávání a
výchovu a tuto následně aplikují do vzdělávání dané MŠ. MŠ se bude podílet všech aktivit projektu
určeným do předškolního vzdělávání. Vedení ZŠ se bude účastnit pravidelných schůzek realizačního
týmu. Příslušní pracovníci se budou účastnit nově vzniklých platforem, odborných tématických
setkání, kde bude docházet k sdílení dobré praxe (viz Klíčové aktivity).
Adresy subjektu
Sestava vytvořena v MS2014+
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Kód státu:
Typ adresy:
Název kraje:
Název okresu:
Název ORP:
Městská část:
Obec:
Část obce:
Ulice:
PSČ:
Číslo orientační:
Číslo popisné/
evidenční:
Kód druhu čísla
domovního:
WWW:

CZE - Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Ústecký kraj
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín II-Nové Město
Riegrova
405 02
12
454
1

Osoby subjektu
Titul před jménem:
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil:
Email:
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce:

Mgr. Bc.
Kateřina
Zimmermannová
775474572
msriegrova@post.cz
ANO
ANO

Účty subjektu

Typ subjektu:
Kód státu:
Název subjektu:
IČ:
DIČ / VAT id:
Sestava vytvořena v MS2014+

Partner s finančním příspěvkem
CZE - Česká republika
Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova
1474/11 , příspěvková organizace
72744286
MJZEMANN
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Právní forma:

Příspěvková organizace zřízená územním
samosprávným celkem
ANO
1. 1. 2003
Nejsem plátcem DPH

Je subjekt právnickou osobou?:
Datum vzniku:
Typ plátce DPH:
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:
ANO
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází
operace CZ:
Partner se účastní celé realizace projektu. Každá MŠ je hlavní podpořenou organizací. Na MŠ budou
vzděláváni někteří pedagogičtí pracovníci v nové komplexní metodě zaměřené na vzdělávání a
výchovu a tuto následně aplikují do vzdělávání dané MŠ. MŠ se bude podílet všech aktivit projektu
určeným do předškolního vzdělávání. Vedení ZŠ se bude účastnit pravidelných schůzek realizačního
týmu. Příslušní pracovníci se budou účastnit nově vzniklých platforem, odborných tématických
setkání, kde bude docházet k sdílení dobré praxe (viz Klíčové aktivity).
Adresy subjektu
Kód státu:
Typ adresy:
Název kraje:
Název okresu:
Název ORP:
Městská část:
Obec:
Část obce:
Ulice:
PSČ:
Číslo orientační:
Číslo popisné/
evidenční:
Kód druhu čísla
domovního:
WWW:

CZE - Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Ústecký kraj
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín VI-Letná
Klostermannova
405 02
11
1474
1

Osoby subjektu
Titul před jménem:
Jméno:
Příjmení:
Sestava vytvořena v MS2014+

Mgr.
Jiřina
Machačková
MJZEMANN
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Titul za jménem:
Telefon:
Mobil:
Email:
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce:

736633309
msklostermannova@tiscali.cz
ANO
ANO

Účty subjektu

Typ subjektu:
Kód státu:
Název subjektu:
IČ:
DIČ / VAT id:
Právní forma:

Partner s finančním příspěvkem
CZE - Česká republika
Základní škola Děčín XXXII, Míru 152 ,
příspěvková organizace
72744448
Příspěvková organizace zřízená územním
samosprávným celkem
ANO
1. 1. 2003
Nejsem plátcem DPH

Je subjekt právnickou osobou?:
Datum vzniku:
Typ plátce DPH:
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:
ANO
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází
operace CZ:
Partner se účastní celé realizace projektu. Každá ZŠ je hlavní podpořenou organizací. Na ZŠ bude
zaměstnán koordinátor inkluze a kariérový poradce. ZŠ se bude podílet
všech aktivit projektu určeným do základního vzdělávání. Vedení ZŠ se bude účastnit pravidelných
schůzek realizačního týmu. Příslušní pracovníci se budou účastnit nově vzniklých platforem,
odborných tématických setkání, kde bude docházet k sdílení dobré praxe (viz Klíčové aktivity).
Adresy subjektu
Kód státu:
Typ adresy:
Název kraje:
Název okresu:
Název ORP:
Sestava vytvořena v MS2014+

CZE - Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Ústecký kraj
Děčín
Děčín
MJZEMANN
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Městská část:
Obec:
Část obce:
Ulice:
PSČ:
Číslo orientační:
Číslo popisné/
evidenční:
Kód druhu čísla
domovního:
WWW:

Děčín
Děčín XXXII-Boletice nad Labem
Míru
407 11
152
1

Osoby subjektu
Titul před jménem:
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil:
Email:
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce:

Mgr.
Jaroslav
Hauzírek
731460292
hauzirek@zsboletice.info
ANO
ANO

Účty subjektu

Typ subjektu:
Kód státu:
Název subjektu:
IČ:
DIČ / VAT id:
Právní forma:
Je subjekt právnickou osobou?:
Datum vzniku:
Typ plátce DPH:
Procentní podíl:
Sestava vytvořena v MS2014+

Partner s finančním příspěvkem
CZE - Česká republika
Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII,
Kosmonautů 177, příspěvková organizace
72744367
Příspěvková organizace zřízená územním
samosprávným celkem
ANO
1. 1. 2003
Nejsem plátcem DPH
MJZEMANN
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Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:
ANO
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází
operace CZ:
Partner se účastní celé realizace projektu. Každá ZŠ je hlavní podpořenou organizací. Na ZŠ bude
zaměstnán koordinátor inkluze a kariérový poradce. ZŠ se bude podílet
všech aktivit projektu určeným do základního vzdělávání. Vedení ZŠ se bude účastnit pravidelných
schůzek realizačního týmu. Příslušní pracovníci se budou účastnit nově vzniklých platforem,
odborných tématických setkání, kde bude docházet k sdílení dobré praxe (viz Klíčové aktivity).
Na MŠ budou vzděláváni někteří pedagogičtí pracovníci v nové komplexní metodě zaměřené na
vzdělávání a výchovu a tuto následně aplikují do vzdělávání dané MŠ. MŠ se bude podílet všech
aktivit projektu určeným do předškolního vzdělávání. Vedení MŠ se bude účastnit pravidelných
schůzek realizačního týmu. Příslušní pracovníci se budou účastnit nově vzniklých platforem,
odborných tématických setkání, kde bude docházet k sdílení dobré praxe (viz Klíčové aktivity).
Adresy subjektu
Kód státu:
Typ adresy:
Název kraje:
Název okresu:
Název ORP:
Městská část:
Obec:
Část obce:
Ulice:
PSČ:
Číslo orientační:
Číslo popisné/
evidenční:
Kód druhu čísla
domovního:
WWW:

CZE - Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Ústecký kraj
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín XXVII-Březiny
Kosmonautů
405 02
177
1

Osoby subjektu
Titul před jménem:
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem:
Telefon:
Sestava vytvořena v MS2014+

Mgr.
Věra
Floriánová

MJZEMANN
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Mobil:
Email:
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce:

731495233
reditelka@zsbreziny.cz
ANO
ANO

Účty subjektu

Typ subjektu:
Kód státu:
Název subjektu:
IČ:
DIČ / VAT id:
Právní forma:

Partner s finančním příspěvkem
CZE - Česká republika
Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na
Pěšině 330, příspěvková organizace
72744057
Příspěvková organizace zřízená územním
samosprávným celkem
ANO
1. 1. 2003
Nejsem plátcem DPH

Je subjekt právnickou osobou?:
Datum vzniku:
Typ plátce DPH:
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:
ANO
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází
operace CZ:
Partner se účastní celé realizace projektu. Každá ZŠ je hlavní podpořenou organizací. Na ZŠ bude
zaměstnán koordinátor inkluze a kariérový poradce. ZŠ se bude podílet
všech aktivit projektu určeným do základního vzdělávání. Vedení ZŠ se bude účastnit pravidelných
schůzek realizačního týmu. Příslušní pracovníci se budou účastnit nově vzniklých platforem,
odborných tématických setkání, kde bude docházet k sdílení dobré praxe (viz Klíčové aktivity).
Na MŠ budou vzděláváni někteří pedagogičtí pracovníci v nové komplexní metodě zaměřené na
vzdělávání a výchovu a tuto následně aplikují do vzdělávání dané MŠ. MŠ se bude podílet všech
aktivit projektu určeným do předškolního vzdělávání. Vedení MŠ se bude účastnit pravidelných
schůzek realizačního týmu. Příslušní pracovníci se budou účastnit nově vzniklých platforem,
odborných tématických setkání, kde bude docházet k sdílení dobré praxe (viz Klíčové aktivity).
Adresy subjektu
Kód státu:
Typ adresy:
Sestava vytvořena v MS2014+

CZE - Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
MJZEMANN
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Název kraje:
Název okresu:
Název ORP:
Městská část:
Obec:
Část obce:
Ulice:
PSČ:
Číslo orientační:
Číslo popisné/
evidenční:
Kód druhu čísla
domovního:
WWW:

Ústecký kraj
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín IX-Bynov
Na Pěšině
405 05
330
1

Osoby subjektu
Titul před jménem:
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil:
Email:
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce:

PaedDr. Ing.
Michal
Slavík
PhD.
608373365
zsbynov@seznam.cz
ANO
ANO

Účty subjektu

Typ subjektu:
Kód státu:
Název subjektu:
IČ:
DIČ / VAT id:
Právní forma:
Je subjekt právnickou osobou?:
Sestava vytvořena v MS2014+

Partner s finančním příspěvkem
CZE - Česká republika
Základní škola a Mateřská škola Děčín III,
Březová 369/25 , příspěvková organizace
72744529
Příspěvková organizace zřízená územním
samosprávným celkem
ANO
MJZEMANN
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Datum vzniku:
1. 1. 2003
Typ plátce DPH:
Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:
ANO
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází
operace CZ:
Partner se účastní celé realizace projektu. Každá ZŠ je hlavní podpořenou organizací. Na ZŠ bude
zaměstnán koordinátor inkluze a kariérový poradce. ZŠ se bude podílet
všech aktivit projektu určeným do základního vzdělávání. Vedení ZŠ se bude účastnit pravidelných
schůzek realizačního týmu. Příslušní pracovníci se budou účastnit nově vzniklých platforem,
odborných tématických setkání, kde bude docházet k sdílení dobré praxe (viz Klíčové aktivity).
Na MŠ budou vzděláváni někteří pedagogičtí pracovníci v nové komplexní metodě zaměřené na
vzdělávání a výchovu a tuto následně aplikují do vzdělávání dané MŠ. MŠ se bude podílet všech
aktivit projektu určeným do předškolního vzdělávání. Vedení MŠ se bude účastnit pravidelných
schůzek realizačního týmu. Příslušní pracovníci se budou účastnit nově vzniklých platforem,
odborných tématických setkání, kde bude docházet k sdílení dobré praxe (viz Klíčové aktivity).
Adresy subjektu
Kód státu:
Typ adresy:
Název kraje:
Název okresu:
Název ORP:
Městská část:
Obec:
Část obce:
Ulice:
PSČ:
Číslo orientační:
Číslo popisné/
evidenční:
Kód druhu čísla
domovního:
WWW:

CZE - Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Ústecký kraj
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín III-Staré Město
Březová
405 02
25
369
1

Osoby subjektu
Titul před jménem:
Jméno:
Sestava vytvořena v MS2014+

Mgr.
Alena
MJZEMANN
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Příjmení:
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil:
Email:
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce:

Čuříková
775866262
zsdcbrezova@seznam.cz
ANO
ANO

Účty subjektu

Typ subjektu:
Kód státu:
Název subjektu:
IČ:
DIČ / VAT id:
Právní forma:

Partner s finančním příspěvkem
CZE - Česká republika
Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII,
Vojanova 178/12, příspěvková organizace
72743972
Příspěvková organizace zřízená územním
samosprávným celkem
ANO
1. 1. 2003
Nejsem plátcem DPH

Je subjekt právnickou osobou?:
Datum vzniku:
Typ plátce DPH:
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:
ANO
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází
operace CZ:
Partner se účastní celé realizace projektu. Každá ZŠ je hlavní podpořenou organizací. Na ZŠ bude
zaměstnán koordinátor inkluze a kariérový poradce. ZŠ se bude podílet
všech aktivit projektu určeným do základního vzdělávání. Vedení ZŠ se bude účastnit pravidelných
schůzek realizačního týmu. Příslušní pracovníci se budou účastnit nově vzniklých platforem,
odborných tématických setkání, kde bude docházet k sdílení dobré praxe (viz Klíčové aktivity).
Na MŠ budou vzděláváni někteří pedagogičtí pracovníci v nové komplexní metodě zaměřené na
vzdělávání a výchovu a tuto následně aplikují do vzdělávání dané MŠ. MŠ se bude podílet všech
aktivit projektu určeným do předškolního vzdělávání. Vedení MŠ se bude účastnit pravidelných
schůzek realizačního týmu. Příslušní pracovníci se budou účastnit nově vzniklých platforem,
odborných tématických setkání, kde bude docházet k sdílení dobré praxe (viz Klíčové aktivity).
Adresy subjektu
Sestava vytvořena v MS2014+

MJZEMANN
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Kód státu:
Typ adresy:
Název kraje:
Název okresu:
Název ORP:
Městská část:
Obec:
Část obce:
Ulice:
PSČ:
Číslo orientační:
Číslo popisné/
evidenční:
Kód druhu čísla
domovního:
WWW:

CZE - Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Ústecký kraj
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín VIII-Dolní Oldřichov
Vojanova
405 02
12
178
1

Osoby subjektu
Titul před jménem:
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil:
Email:
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce:

Mgr.
Karel
Rajchl
777465617
karel.rajchl@zsvojanova.cz
ANO
ANO

Účty subjektu

Typ subjektu:
Kód státu:
Název subjektu:
IČ:
DIČ / VAT id:
Sestava vytvořena v MS2014+

Partner s finančním příspěvkem
CZE - Česká republika
Základní škola Děčín I, Komenského náměstí
622/3, příspěvková organizace
72743492
MJZEMANN
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Právní forma:

Příspěvková organizace zřízená územním
samosprávným celkem
ANO
1. 1. 2003
Nejsem plátcem DPH

Je subjekt právnickou osobou?:
Datum vzniku:
Typ plátce DPH:
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:
ANO
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází
operace CZ:
Partner se účastní celé realizace projektu. Každá ZŠ je hlavní podpořenou organizací. Na ZŠ bude
zaměstnán koordinátor inkluze a kariérový poradce. ZŠ se bude podílet
všech aktivit projektu určeným do základního vzdělávání. Vedení ZŠ se bude účastnit pravidelných
schůzek realizačního týmu. Příslušní pracovníci se budou účastnit nově vzniklých platforem,
odborných tématických setkání, kde bude docházet k sdílení dobré praxe (viz Klíčové aktivity).
Adresy subjektu
Kód státu:
Typ adresy:
Název kraje:
Název okresu:
Název ORP:
Městská část:
Obec:
Část obce:
Ulice:
PSČ:
Číslo orientační:
Číslo popisné/
evidenční:
Kód druhu čísla
domovního:
WWW:

CZE - Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Ústecký kraj
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín I-Děčín
Komenského nám.
405 02
3
622
1

Osoby subjektu
Titul před jménem:
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem:
Sestava vytvořena v MS2014+

Mgr.
Olga
Křivohlavá
MJZEMANN
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Telefon:
Mobil:
Email:
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce:

775861995
skola@zsdckomen.cz
ANO
ANO

Účty subjektu

Typ subjektu:
Kód státu:
Název subjektu:
IČ:
DIČ / VAT id:
Právní forma:

Partner s finančním příspěvkem
CZE - Česká republika
Základní škola a Mateřská škola Děčín IV,
Máchovo nám., příspěvková organizace
72743816
Příspěvková organizace zřízená územním
samosprávným celkem
ANO
1. 1. 2003
Nejsem plátcem DPH

Je subjekt právnickou osobou?:
Datum vzniku:
Typ plátce DPH:
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:
ANO
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází
operace CZ:
Partner se účastní celé realizace projektu. Každá ZŠ je hlavní podpořenou organizací. Na ZŠ bude
zaměstnán koordinátor inkluze a kariérový poradce. ZŠ se bude podílet
všech aktivit projektu určeným do základního vzdělávání. Vedení ZŠ se bude účastnit pravidelných
schůzek realizačního týmu. Příslušní pracovníci se budou účastnit nově vzniklých platforem,
odborných tématických setkání, kde bude docházet k sdílení dobré praxe (viz Klíčové aktivity).
Na MŠ budou vzděláváni někteří pedagogičtí pracovníci v nové komplexní metodě zaměřené na
vzdělávání a výchovu a tuto následně aplikují do vzdělávání dané MŠ. MŠ se bude podílet všech
aktivit projektu určeným do předškolního vzdělávání. Vedení MŠ se bude účastnit pravidelných
schůzek realizačního týmu. Příslušní pracovníci se budou účastnit nově vzniklých platforem,
odborných tématických setkání, kde bude docházet k sdílení dobré praxe (viz Klíčové aktivity).
Adresy subjektu
Kód státu:
Sestava vytvořena v MS2014+

CZE - Česká republika
MJZEMANN
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Typ adresy:
Název kraje:
Název okresu:
Název ORP:
Městská část:
Obec:
Část obce:
Ulice:
PSČ:
Číslo orientační:
Číslo popisné/
evidenční:
Kód druhu čísla
domovního:
WWW:

Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Ústecký kraj
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín IV-Podmokly
Raisova
405 02
11
688
1

Osoby subjektu
Titul před jménem:
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil:
Email:
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce:

Mgr. Bc.
Alena
Tomášková
723536763
alena.tomaskova@machovka.cz
ANO
ANO

Účty subjektu

Typ subjektu:
Kód státu:
Název subjektu:
IČ:
DIČ / VAT id:
Právní forma:
Sestava vytvořena v MS2014+

Partner s finančním příspěvkem
CZE - Česká republika
Základní škola Děčín II, Kamenická 1145 ,
příspěvková organizace
72743735
Příspěvková organizace zřízená územním
samosprávným celkem
MJZEMANN
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Je subjekt právnickou osobou?:
ANO
Datum vzniku:
1. 1. 2003
Typ plátce DPH:
Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:
ANO
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází
operace CZ:
Partner se účastní celé realizace projektu. Každá ZŠ je hlavní podpořenou organizací. Na ZŠ bude
zaměstnán koordinátor inkluze a kariérový poradce. ZŠ se bude podílet
všech aktivit projektu určeným do základního vzdělávání. Vedení ZŠ se bude účastnit pravidelných
schůzek realizačního týmu. Příslušní pracovníci se budou účastnit nově vzniklých platforem,
odborných tématických setkání, kde bude docházet k sdílení dobré praxe (viz Klíčové aktivity).
Adresy subjektu
Kód státu:
Typ adresy:
Název kraje:
Název okresu:
Název ORP:
Městská část:
Obec:
Část obce:
Ulice:
PSČ:
Číslo orientační:
Číslo popisné/
evidenční:
Kód druhu čísla
domovního:
WWW:

CZE - Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Ústecký kraj
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín II-Nové Město
Kamenická
405 02
50
1145
1

Osoby subjektu
Titul před jménem:
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil:
Sestava vytvořena v MS2014+

Mgr.
Jaroslav
Skála
775859790
MJZEMANN
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Email:
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce:

info@zskamenicka.cz
ANO
ANO

Účty subjektu

Typ subjektu:
Kód státu:
Název subjektu:
IČ:
DIČ / VAT id:
Právní forma:

Partner s finančním příspěvkem
CZE - Česká republika
Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II,
Vrchlického 630/5, příspěvková organizace
72743573
Příspěvková organizace zřízená územním
samosprávným celkem
ANO
1. 1. 2003
Nejsem plátcem DPH

Je subjekt právnickou osobou?:
Datum vzniku:
Typ plátce DPH:
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:
ANO
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází
operace CZ:
Partner se účastní celé realizace projektu. Každá ZŠ je hlavní podpořenou organizací. Na ZŠ bude
zaměstnán koordinátor inkluze a kariérový poradce. ZŠ se bude podílet
všech aktivit projektu určeným do základního vzdělávání. Vedení ZŠ se bude účastnit pravidelných
schůzek realizačního týmu. Příslušní pracovníci se budou účastnit nově vzniklých platforem,
odborných tématických setkání, kde bude docházet k sdílení dobré praxe (viz Klíčové aktivity).
Adresy subjektu
Kód státu:
Typ adresy:
Název kraje:
Název okresu:
Název ORP:
Městská část:
Obec:
Část obce:
Sestava vytvořena v MS2014+

CZE - Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Ústecký kraj
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín II-Nové Město
MJZEMANN
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Ulice:
PSČ:
Číslo orientační:
Číslo popisné/
evidenční:
Kód druhu čísla
domovního:
WWW:

Vrchlického
405 02
5
630
1

Osoby subjektu
Titul před jménem:
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil:
Email:
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce:

Mgr.
Jiří
Brouček
777621949
info@zsvrch.cz
ANO
ANO

Účty subjektu

Typ subjektu:
Kód státu:
Název subjektu:
IČ:
DIČ / VAT id:
Právní forma:
Je subjekt právnickou osobou?:
Datum vzniku:
Typ plátce DPH:
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Sestava vytvořena v MS2014+

Partner s finančním příspěvkem
CZE - Česká republika
Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 ,
příspěvková organizace
72743891
Příspěvková organizace zřízená územním
samosprávným celkem
ANO
1. 1. 2003
Nejsem plátcem DPH

MJZEMANN
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Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:
ANO
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází
operace CZ:
Partner se účastní celé realizace projektu. Každá ZŠ je hlavní podpořenou organizací. Na ZŠ bude
zaměstnán koordinátor inkluze a kariérový poradce. ZŠ se bude podílet
všech aktivit projektu určeným do základního vzdělávání. Vedení ZŠ se bude účastnit pravidelných
schůzek realizačního týmu. Příslušní pracovníci se budou účastnit nově vzniklých platforem,
odborných tématických setkání, kde bude docházet k sdílení dobré praxe (viz Klíčové aktivity).
Adresy subjektu
Kód státu:
Typ adresy:
Název kraje:
Název okresu:
Název ORP:
Městská část:
Obec:
Část obce:
Ulice:
PSČ:
Číslo orientační:
Číslo popisné/
evidenční:
Kód druhu čísla
domovního:
WWW:

CZE - Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Ústecký kraj
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín VI-Letná
Na Stráni
405 02
2
879
1

Osoby subjektu
Titul před jménem:
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil:
Email:
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce:

Sestava vytvořena v MS2014+

Mgr.
Vít
Průša
723464622
vit.prusa@zsnastrani.cz
ANO
ANO

MJZEMANN
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Účty subjektu

Typ subjektu:
Kód státu:
Název subjektu:
IČ:
DIČ / VAT id:
Právní forma:

Partner s finančním příspěvkem
CZE - Česká republika
Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní
1544/5, příspěvková organizace
47274743
Příspěvková organizace zřízená územním
samosprávným celkem
ANO
1. 1. 1995
Nejsem plátcem DPH

Je subjekt právnickou osobou?:
Datum vzniku:
Typ plátce DPH:
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:
ANO
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází
operace CZ:
Partner se účastní celé realizace projektu. Každá ZŠ je hlavní podpořenou organizací. Na ZŠ bude
zaměstnán koordinátor inkluze a kariérový poradce. ZŠ se bude podílet
všech aktivit projektu určeným do základního vzdělávání. Vedení ZŠ se bude účastnit pravidelných
schůzek realizačního týmu. Příslušní pracovníci se budou účastnit nově vzniklých platforem,
odborných tématických setkání, kde bude docházet k sdílení dobré praxe (viz Klíčové aktivity).
Na MŠ budou vzděláváni někteří pedagogičtí pracovníci v nové komplexní metodě zaměřené na
vzdělávání a výchovu a tuto následně aplikují do vzdělávání dané MŠ. MŠ se bude podílet všech
aktivit projektu určeným do předškolního vzdělávání. Vedení MŠ se bude účastnit pravidelných
schůzek realizačního týmu. Příslušní pracovníci se budou účastnit nově vzniklých platforem,
odborných tématických setkání, kde bude docházet k sdílení dobré praxe (viz Klíčové aktivity).
Adresy subjektu
Kód státu:
Typ adresy:
Název kraje:
Název okresu:
Název ORP:
Městská část:
Obec:
Část obce:
Ulice:
Sestava vytvořena v MS2014+

CZE - Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Ústecký kraj
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín VI-Letná
Školní
MJZEMANN
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PSČ:
Číslo orientační:
Číslo popisné/
evidenční:
Kód druhu čísla
domovního:
WWW:

405 02
5
1544
1

Osoby subjektu
Titul před jménem:
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil:
Email:
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce:

Mgr.
Miroslav
Kettner
775865660
skola@zszelenice.cz
ANO
ANO

Účty subjektu

Typ subjektu:
Kód státu:
Název subjektu:
IČ:
DIČ / VAT id:
Právní forma:
Je subjekt právnickou osobou?:
Datum vzniku:
Typ plátce DPH:
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Sestava vytvořena v MS2014+

Partner s finančním příspěvkem
CZE - Česká republika
Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1,
příspěvková organizace
72744201
Příspěvková organizace zřízená územním
samosprávným celkem
ANO
1. 1. 2003
Nejsem plátcem DPH
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Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:
ANO
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází
operace CZ:
Partner se účastní celé realizace projektu. Každá MŠ je hlavní podpořenou organizací. Na MŠ budou
vzděláváni někteří pedagogičtí pracovníci v nové komplexní metodě zaměřené na vzdělávání a
výchovu a tuto následně aplikují do vzdělávání dané MŠ. MŠ se bude podílet všech aktivit projektu
určeným do předškolního vzdělávání. Vedení ZŠ se bude účastnit pravidelných schůzek realizačního
týmu. Příslušní pracovníci se budou účastnit nově vzniklých platforem, odborných tématických
setkání, kde bude docházet k sdílení dobré praxe (viz Klíčové aktivity).
Adresy subjektu
Kód státu:
Typ adresy:
Název kraje:
Název okresu:
Název ORP:
Městská část:
Obec:
Část obce:
Ulice:
PSČ:
Číslo orientační:
Číslo popisné/
evidenční:
Kód druhu čísla
domovního:
WWW:

CZE - Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Ústecký kraj
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín II-Nové Město
Liliová
405 02
1
277
1

Osoby subjektu
Titul před jménem:
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil:
Email:
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce:

Sestava vytvořena v MS2014+

Bc.
Helena
Králíčková
775869215
ms.liliova@volny.cz
ANO
ANO
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Účty subjektu

Typ subjektu:
Kód státu:
Název subjektu:
IČ:
DIČ / VAT id:
Právní forma:

Partner s finančním příspěvkem
CZE - Česká republika
Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372,
příspěvková organizace
49888544
Příspěvková organizace zřízená územním
samosprávným celkem
ANO
1. 1. 1996
Nejsem plátcem DPH

Je subjekt právnickou osobou?:
Datum vzniku:
Typ plátce DPH:
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:
ANO
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází
operace CZ:
Partner se účastní celé realizace projektu. Každá MŠ je hlavní podpořenou organizací. Na MŠ budou
vzděláváni někteří pedagogičtí pracovníci v nové komplexní metodě zaměřené na vzdělávání a
výchovu a tuto následně aplikují do vzdělávání dané MŠ. MŠ se bude podílet všech aktivit projektu
určeným do předškolního vzdělávání. Vedení ZŠ se bude účastnit pravidelných schůzek realizačního
týmu. Příslušní pracovníci se budou účastnit nově vzniklých platforem, odborných tématických
setkání, kde bude docházet k sdílení dobré praxe (viz Klíčové aktivity).
Adresy subjektu
Kód státu:
Typ adresy:
Název kraje:
Název okresu:
Název ORP:
Městská část:
Obec:
Část obce:
Ulice:
PSČ:
Číslo orientační:
Číslo popisné/
evidenční:
Kód druhu čísla
domovního:
Sestava vytvořena v MS2014+

CZE - Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Ústecký kraj
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín XXXII-Boletice nad Labem
Májová
407 11
372
1
MJZEMANN
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WWW:

Osoby subjektu
Titul před jménem:
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil:
Email:
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce:
Titul před jménem:
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil:
Email:
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce:

Jaroslava
Hejmalíčková
773775807
zastupce@msboletice.cz
ANO
Mgr.
Iveta
Mácová
770156252
reditelka@msboletice.cz
NE
ANO

Účty subjektu

Umístění
Dopad projektu:

Sestava vytvořena v MS2014+

CHKO/NP:
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562335 Děčín

Místo realizace:

CHKO/NP:

562335 Děčín

Klíčové aktivity

Název klíčové aktivity:

Řízení projektu

Popis klíčové aktivity:
Aktivita bude probíhat po celou dobu realizace projektu. Celý projekt bude řízen příjemcem dotace.
Bude docházet k pravidelnému setkání administrativního týmu s odborným týmem. Odborný tým bude
rozdělen do dvou úzce provázaných týmů pro lepší organizaci - užší odborný tým a širší odborný tým. S
užším odborným týmem budou podrobně plánovány projektové aktivity, budou projednávány drafty
činností, výstupy z jednotlivých setkání užšího odborného týmu budou následně projednány se širším
odborným týmem, kde bude docházet k připomínkování plánovaných aktivit a způsobu realizace. Užší
odborný tým bude složen z odborného garanta pro vzdělávání v MŠ, odborného garanta pro vzdělávání
v ZŠ a odborného garanta pro kariérové poradenství. Širší odborný tým bude složen z užšího odborného
týmu a ředitelů všech partnerských škol (manažeři škol). Přibližně 4x do roka proběhne setkání
administrativního týmu s širším odborným týmem. Administrativní tým projektu bude pravidelně
monitorovat průběh projektu a zajišťovat jeho plynulou realizaci, včetně komunikace s ŘO. Následně
bude administrativní tým přenášet informace a zprostředkovávat komunikaci ŘO s odborných týmem.
Přibližně 6x do roka proběhne jednání administrativního týmu a užšího odborného týmu. Z každého
jednání bude pořízen zápis vč. prezenční listiny. Pro lepší organizaci budou používány sdílené dokumenty
v rámci monitoringu a připomínkování jednotlivých aktivit. Během řízení projektu bude zajištěna
pravidelná spolupráce s krajskými a dalšími projekty zaměřujícími se na vzdělávání v území, jedná se
zejména o projekt Inkluze do škol, který realizuje město Děčín, dále o projekty IKAP A a IKAP B
Ústeckého kraje a MAP II vzdělávání pro SO ORP Děčín, který bude realizovat MAS Labské skály.
Složení realizačního týmu je dále součástí popisu projektu "Realizační tým".
Přehled nákladů:
Náklady na administrativní tým budou hrazeny z nepřímých nákladů projektu. Stejně tak budou v
nepřímých nákladech projektu zahrnuty mzdové prostředky pro ředitele škol, kteří budou zastávat pozici
manažera školy (10 hod/měsíc), v rámci níž budou administrativně zajišťovat projekt v rámci své
organizace a zprostředkovávat informace od manažera projetu a odborných garantů směrem k cílovým
skupinám.
V přímých nákladech projektu budou zahrnuty osobní výdaje na odborné garanty jednotlivých oblastí.
Sestava vytvořena v MS2014+
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Nepřímé náklady:
Manažer projektu 0,3 úvazku - 9 tis. Kč/měsíc, 9 000 * 24 = 216 000 Kč
Finanční manažer - 0,2 úvazku - 6 tis Kč/měsíc, 6 000 * 24 = 144 000 Kč
Koordinátor projektu - 80 hod./měsíc - 155 Kč/hod., tj. 12 400 Kč/měsíc + odvody, celkem 16 612 * 24 =
398 688 Kč
Manažeři škol 15x - 10 hod./měsíc, 300 Kč/hod., 10 * 24 * 15 * 300 = 1 080 000 Kč
216 000 + 144 000 + 300 000 + 1 080 000 = 1 740 000 Kč
Přímé náklady:
Odborný garant pro vzdělávání na MŠ - 25 hod./měsíc, 390 Kč/hod., 25 * 24 * 390 = 234 000 Kč
Odborný garant pro vzdělávání na ZŠ - 25 hod./měsíc, 390 Kč/hod., 25 * 12 * 390 = 117 000 Kč (první rok
realizace projektu bude hrazeno z jiných zdrojů)
Odborný garant kariérového poradenství - 25 hod./měsíc, 390 Kč/hod., 25 * 24 * 390 = 234 000 Kč
Celkem: 585 000 Kč

Název klíčové aktivity:

Studijní cesty/stáže do zemí EU

Popis klíčové aktivity:
Jedná se o dva výjezdy skupiny účastníků, která bude složená z ředitelů škol a případného
pedagogického pracovníka, zástupců relevantních odborů a tlumočníka. V rámci příhraniční spolupráce
povedou studijní cesty do některého z blízkých německých měst např. Pirna, Drážďany aj. Studijní cesty
budou tematicky rozděleny, jedna se zaměřením na předškolní vzdělávání, druhá se zaměřením na
základní vzdělávání. Studijní cesty budou zahrnovat především návštěvu příslušného německého úřadu.
Dále se uskuteční návštěva německých škol, kde by se zúčastnění seznámili s postupy společného
vzdělávání v Německu. Následně každý účastník zpracuje zprávu z cesty s návrhy konkrétních opatření či
změn pro svou praxi v souladu se zákonnými předpisy. Cílem studijní cesty je seznámení se s inkluzivními
nástroji, které lze realizovat ze strany obce, dále poskytnutí inspirace z německého školského systému,
sdílení dobré praxe a případné navázání kontaktů pro případnou další spolupráci.
Každé studijní cesty se zúčastní max. 12 osob.
Každá studijní cesta bude trvat dva dny.
Vazba na MPI - aktivita 1.4.3
Přehled nákladů:
Finanční náklady na studijní cesty boudou placeny z paušálu, odhad nákladů na jeden výjezd je cca 70 tis.
Kč, tudíž na dva výjezdy by se mohlo jednat o cca 140 tis. Kč.
Název klíčové aktivity:

Rozvoj úředníků samosprávy v oblasti inkluzivního vzdělávání

Popis klíčové aktivity:
V rámci této aktivity bude zorganizován seminář pro úředníky státní správy a samosprávy zejména z
odborů školství a kultury, sociálních věcí a zdravotnictví a rozvoje, seminář bude zaměřen na význam a
podstatu inkluzivního vzdělávání. Seminář bude 8 hodinový. Seminář bude zaměřen na význam a
podstatu inkluzivního vzdělávání a na možnosti samosprávy a jejího působení v této oblasti. Úředníci
magistrátu mnohdy vidí v oblasti vzdělávání a výchovného procesu jen povinnosti vyplývající ze státní
zprávy. Seminář by jim měl ukázat možnosti, jak i v rámci samosprávy je možné podporovat inkluzivní
prostředí, že není nutné státem pouze přikazovat v rámci legislativy, aleje možné i podporovat,
koordinovat, povzbuzovat a motivovat v oblasti inkluzivního vzdělávání.
Semináře se zúčastní cca 7 osob.
Vazba na MPI - aktivita 1.4.3
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Přehled nákladů:
Realizace aktivity bude hrazena z paušálních nákladů projektu, cca 50 tis. Kč. Náklady bude tvořit nákup
služby (lektor), stravné účastníků. Prostory i techniku pro školení máme k dispozici v rámci magistrátu
zdarma. Vzhledem k výši nákladů není nutní provádět výběrové řízení.
Název klíčové aktivity:
Vzdělávání pedagogických pracovníků, jehož cílem je zavádění
nových metod (ucelených konceptů jako například metody Grunnlaget, KIKUS atd.) do předškolního
vzdělávání a výchovy.
Popis klíčové aktivity:
V rámci této aktivity budou vybráni dva pedagogičtí pracovníci z každé MŠ zapojené do projektu (10 MŠ,
tzn. 20 pedagogů), kteří budou proškoleni v nové komplexní metodě pro předškolní vzdělávání. Bude se
jednat o metody Maxík, Metoda dobrého startu, Grunnlaget apod. Jedná se o jeden 16 hodinový
seminář pro každého z těchto pedagogických pracovníků. Školy si budou moci vybrat, ve které metodě
nechají své dva pracovníky proškolit. Seminář se uskuteční v prvním roce realizace projektu.
Seminář by měl vybrané pedagogy naučit zavést do výuky nové metody vzdělávání, které rozvíjejí
prosociální, kognitivní a emoční dovedností dětí a usnadňují dětem přestup na další stupeň vzdělávání.
Pedagogové tak budou moci připravit hlavně předškoláky na nové prostředí, změnu režimu a na vše, co
je na základní škole posléze čeká. Učitelé se budou věnovat i dětem se sociokulturně ekonomickým
znevýhodněním, které mnohdy nejsou od svých rodičů dostatečně motivovány pro začleňování do
kolektivu či jim doma nejsou předkládány vzory k následování.
Vzdělávání PP se zúčastní cca 20 pedagogů z MŠ.
Vazba na MPI - aktivita 1.2.1
Přehled nákladů:
Realizace této klíčové aktivity bude hrazena z paušálních nákladů projektu, cca 100 tis. Kč. Náklady bude
tvořit nákup služby (lektor), stravné účastníků. Prostory i techniku pro školení máme k dispozici v rámci
magistrátu zdarma. Vzhledem k výši nákladů není nutní provádět výběrové řízení.
Název klíčové aktivity:
Rozvoj prosociálních, kognitivních a emočních dovedností u
dětí v předškolním vzdělávání a výchově.
Popis klíčové aktivity:
Tato aktivita bude probíhat v druhém roce realizace projektu. Kdy pedagogičtí pracovníci, kteří byli
vzdělávání v prvním roce projektu v rámci aktivity Vzdělávání pedagogických pracovníků..., aplikují
metodu, ve které byli vzděláváni do vzdělávání v rámci své mateřské školy. Všechny metody, ze kterých
bude na výběr ke vzdělávání, se zaměřují zejména na děti předškolního věku a cílí na rozvoj
prosociálních, kognitivních a emočních dovedností. Práce s dětmi v rámci z kterékoliv vybraných metod
by měla usnadnit přechod dětí z předškolního do základního vzdělávání. Vzdělávání pomocí nové
metody usnadní přechod do základního vzdělávání zejména dětem ze socioekonomicky
znevýhodněného prostředí a dětem s potřebou podpůrných opatření. Taktéž tato specializovaná výuka
pomůže dětem lépe se začlenit do kolektivu a stát se jeho součástí. Aktivita bude realizována pravidelně
v rozsahu stanoveném danou metodou. K aktivitě bude docházet v době odpoledního spánku či během
odpoledne po standardní výuce. O uskutečnění aktivity budou vedeny záznamy v třídní knize a
pracovníci, kteří budou danou metodu realizovat budou zpracovávat výkazy práce.
Aktivitu bude vykonávat cca 20 pedagogických pracovníků, takže na každé MŠ vzniknou cca dvě třídy,
které budou uplatňovat nové metody ve vzdělávání.
Vazba na MPI - aktivita 1.2.3
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Přehled nákladů:
V rámci této aktivity bude daným 20 pedagogickým pracovníkům hrazena příprava na výuku v dané
metodě v rámci DPP. Předpokládáme 10 hodin/měsíc, v druhém roce realizace projektu. Počítáme školní
rok (tedy 10 měsíců). Dvě takovéto DPP na jednu příspěvkovou organizaci - tak je tomu vypočítáno i v
rozpočtu projektu.
Náklady:
DPP - pedagog nových metod- 250 Kč/hod.
20 (PP) * 100 (hodin) * 250 (Kč) = 500 000 Kč

Název klíčové aktivity:
Poradenství a podpora rodičům při jednání s pracovníky ve
vzdělávacích, sociálních a zdravotnických službách a podpora pedagogů při jednání s rodiči a pracovníky
v sociálních a zdravotnických službách
Popis klíčové aktivity:
Na každé MŠ budou zavedeny konzultační hodiny pro rodiče i pro pedagogy. Konzultační hodiny pro
rodiče i pro pedagogy budou zveřejněny, výkon této aktivity bude zaznamenán v pracovním výkaze.
Úkolem pracovníků, kteří budou vykonávat tyto konzultační hodiny bude pomoci rodičům lépe se
orientovat ve vzdělávací soustavě a pomoci jim při jednání s dalšími pedagogickými pracovníky,
sociálními pracovníky a dalšími osobami vstupujícími do vzdělávání, výchovy či péče o dítěte. Tyto
hodiny jsou určeny i pro pedagogy, kde se jim dostane možnosti prodiskutovat postupy a možnosti
vztahující se k inkluzivnímu vzdělávání.
Konzultační hodiny budou na každé MŠ v rozsahu 3 hodin týdně. Mateřské školy jsou rozděleny na
odloučená pracoviště, většina z nich má minimálně 2 odloučená pracoviště. Konzultační hodiny budou
poskytovány minimálně na dvou odloučených pracovištích každé mateřské školy.
Vazba na MPI - aktivita 1.2.2
Přehled nákladů:
Náklady:
DPP konzultační pracovník - 250 Kč/měsíc, 15 hodin za měsíc po dobu 20 měsíců
10 mateřských škol, na každé MŠ minimálně na dvou pracovištích (Výjimku bude tvořit MŠ Kosmonautů,
která má jen jedno pracoviště, zde budou konzultace poskytovány jen na jednom pracovišti, naopak v
MŠ Klostermannova budou konzultace poskytovány na třech pracovištích, protože se jedná o velkou
mateřskou školu s více odloučenými pracovišti.)
15 * 20 * 250 * 20 = 1 500 000 Kč
Název klíčové aktivity:

Podpora hospitací a sdílení dobré praxe MŠ

Popis klíčové aktivity:
V rámci aktivity bude docházet k pravidelnému setkávání zástupců pedagogických pracovníků ze všech
zapojených MŠ s odborných garantem pro vzdělávání na MŠ. Na těchto setkáváních bude docházet ke
sdílení dobré praxe v oblasti inkluzivního vzdělávání. Během projektu se uskuteční minimálně čtyři
setkání za školní rok, tzn. 8 setkání během celé realizace projektu. Zároveň během školního roku každá
zúčastněná MŠ navštíví jinou MŠ, kde se seznámí s místními postupy s ohledem na inkluzivní vzdělávání,
tedy během celé realizace projektu navštíví každá MŠ dvě jiné MŠ. Stejně tak se uskuteční minimálně 1x
exkurze do MŠ, která uplatňuje jiné způsoby vzdělávání.
Cílem setkávání je výměna zkušeností pedagogických pracovníků MŠ v oblasti vzdělávání dětí v
heterogenních kolektivech tříd a začleňování dětí ze znevýhodněného prostředí do heterogenních
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kolektivů mateřských škol.
Vazba na MPI - aktivita 1.1.2
Přehled nákladů:
Organizační náklady na setkávání typu zajištění prostor, občerstvení atd. budou hrazeny z paušálních
nákladů projektu.
Dalším nákladem pro tuto aktivitu je mzda odborného garanta pro vzdělávání na MŠ, jehož mzda je již
popsána u klíčové aktivity řízení projektu. Odborný garant pro vzdělávání bude mít v popisu práce mimo
jiné provázení těmito setkáváními s prvky sdílení dobré praxe a bude partnerským mateřským školám k
dispozici pro řešení jejich problémů v oblasti začleňování dětí s potřebou podpůrných opatření a dětí ze
socioekonomicky znevýhodněného prostředí.
Název klíčové aktivity:

Kariérové poradenství

Popis klíčové aktivity:
Na každé ZŠ bude v rozsahu 0,3 úvazku zaměstnán kariérový poradce (KP). KP bude provádět depistáž
žáků se sociálním znevýhodněním a cílené směřování k vhodné volbě povolání. Kariérové poradenství
bude zaměřeno na žáky již od 1. stupně (minimálně od 5. třídy), tzv. primární kariérové poradenství. KP v
rámci školy zorganizuje 2x ročně velký projektový den zaměřený na kariérové poradenství (jeden z
těchto dní bude zaměřen pro žáky 1. stupně, druhý projektový den bude zaměřen na žáky 2. stupně).
Během školního roku zkoordinuje ve spolupráci se svými kolegy malé třídní projektové dny pro každý
ročník (od 1. do 9. třídy). KP bude koordinovat výstupy z průřezového tématu volba povolání, analyzovat
možnosti aplikace tohoto tématu v běžné výuce a v tomto ohledu bude poskytovat metodickou podporu
ostatním pedagogickým pracovníkům. KP zajistí a zorganizuje min. 2 exkurze do podniků za školní rok.
KP bude spolupracovat s rodiči na 1. i 2. stupni. KP zorganizuje a zajistí na své škole minimálně 1x za
školní rok besedu se staršími žáky, bývalými spolužáky na téma "Výběr povolání", "Výběr dalšího
vzdělávání" atd. KP zajistí spolupráci se středními školami. Žáci 8. a 9. tříd navštíví min. 2 střední školy v
regionu během jednoho školního roku. KP bude podněcovat spolupráci s OHK s ohledem na motivaci k
uplatnění žáků v regionu. KP bude zajišťovat účast žáků v soutěžích a výukových programech pořádaných
jinými subjekty. KP bude spravovat web školy v souvislosti s kariérovým poradenstvím. KP bude
poskytovat 1 hodinu týdně konzultační hodiny pro rodiče a žáky.
Práce KP bude ještě nad rámec specializována na pomoc žákům ze socioekonomicky znevýhodněného
prostředí, kde jsou tyto děti často naprosto demotivovány od dalšího vzdělávání či od jakékoli volby
práce. V ZOR bude doložena pracovní smlouva. Budou též k dispozici výkazy práce, kde bude
zaznamenáno, jak byla aktivita vykonávána.
Vazba na MPI - aktivita 1.3.3
Přehled nákladů:
Náklady:
Na 11 ZŠ bude v rozsahu 0,3 úvazku zaměstnán kariérový poradce, tzn. 11 pozic, po dobu 24 měsíců. Pro
výpočet mzdy bylo použito platových tabulek pedagogických zaměstnanců, kdy kariérový poradce je
zařazen do 13. pl. třídy a počítáme s 7. stupně. Třída byla zvolena z důvodu metodického vedení
ostatních pedagogických pracovníků v oblasti kariérového poradenství (stejně je tomu běžně na školách
u výchovných poradců). Cena za jednu celou jednotku (celý úvazek) je 36 700 Kč hrubého.
Výpočet:
(36 700 * 0,3) * 11 * 24 = 2 906 640 Kč
Další náklady typu - náklady na pracovní pomůcky při práci s dětmi a žáky, možné nákupy odborné a
výukové literatury, nákup HW a SW atd. budou hrazeny z paušálních nákladů, kdy každá škola obdrží
určitý díl paušálních nákladů a sním bude v rámci své organizace hospodařit.
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Název klíčové aktivity:

Koordinátor inkluze ve škole

Popis klíčové aktivity:
Na každé škole bude působit koordinátor inkluze na ZŠ v rozsahu 0,5 úvazku. Koordinátor vykonává tyto
činnosti:
- koordinuje, případně pomáhá sestavit individuální vzdělávací plány pro děti se speciálními vzdělávacími
potřebami
- administruje veškerou dokumentaci k inkluzi
- vede agendu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
- dává dohromady tým podpory, který se skládá s asistentů, učitelů, spolužáků a případně specialistů
- společně s pedagogy stanovuje pro jednotlivé žáky objektivní a měřitelné cíle
- spolupracuje s výchovným poradcem, třídním učitelem a rodiči
- jedná s rodiči žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vyhledává pro žáka nejvhodnější podpůrné
programy
- pracuje s cílovou skupinou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
- řídí, organizuje, realizuje, vyhledává a doporučuje podpůrné programy na škole
- vyhledává finanční zdroje pro inkluzivní vzdělávání
- pracuje s kolektivem třídy, pomáhá se sociálním začleňováním a vytvářením příznivého klimatu ve třídě
- pomáhá s doporučením, jak upravit učivo pro potřeby výuky nebo chování žáka na základě jednotlivých
potřeb žáka
- dohlíží na to, aby celá škola, na základě jakýchkoli změn, byla stále přístupná pro všechny žáky
- přináší osvědčené postupy, vytváří zdroje, podporuje a pozitivně ovlivňuje ostatní kolegy
- zabývá se legislativou k inkluzi, sleduje ji a přenáší do praxe
- řídí porady ohledně inkluze pro třídní učitele
- řídí nebo se účastní porad asistentů
- úzce spolupracuje s psychologem školy, výchovným poradcem, metodikem školní prevence, třídními
učiteli, asistenty pedagoga, školními asistenty a rodiči
- pravidelné setkávání s rodiči a diskuse na dané téma Moje dítě a příprava na školu
V ZOR bude doložena pracovní smlouva, činnosti budou zaznamenány ve výkazu práce.
Vazba na MPI - aktivita 1.3.2
Přehled nákladů:
Koordinátor inkluze není pedagogickým pracovníkem, pro snadnější stanovení mezd byla ovšem jako
pomůcka využita opět platová tabulka pedagogických pracovníků. Stejně jako kariérový poradce byl i
koordinátor inkluze zařazen do 13. platové třídy, 7. stupně. Třída byla zvolena z důvodu metodického
vedení ostatních pedagogických pracovníků v oblasti inkluzivního vzdělávání (stejně je tomu běžně na
školách u výchovných poradců). Cena za jednu jednotku (celý úvazek) tedy činí 36 700 Kč hrubého.
Koordinátoři inkluze budou na školách působit po celou dobu realizace projektu (tzn. 24 měsíců).
Výpočet nákladů:
(36 700 * 0,5) * 11 * 24 = 4 844 400 Kč
Další náklady typu - náklady na pracovní pomůcky při práci s dětmi a žáky, možné nákupy odborné a
výukové literatury, nákup HW a SW atd. budou hrazeny z paušálních nákladů, kdy každá škola obdrží
určitý díl paušálních nákladů a sním bude v rámci své organizace hospodařit.
Název klíčové aktivity:

Hospitace a sdílení dobré praxe ZŠ

Popis klíčové aktivity:
V rámci celé realizace projektu bude docházet k pravidelnému setkávání s prvky sdílení dobré praxe.
Koordinátoři inkluze se budou setkávat s odborných garantem pro vzdělávání na ZŠ, minimálně 8x
během celého projektu (4x během školního roku). Stejně tak kariéroví poradci se budou setkávat s
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odborných garantem pro kariérové poradenství, minimálně 8x během celého projektu (4x během
školního roku). Zároveň během školního roku každá zúčastněná ZŠ navštíví jinou ZŠ, kde se seznámí s
místními postupy s ohledem na inkluzivní vzdělávání a kariérové poradenství, tedy během celé realizace
projektu navštíví každá ZŠ dvě jiné ZŠ. Stejně tak se uskuteční minimálně 1x exkurze do ZŠ, která
uplatňuje jiné způsoby vzdělávání.
Zároveň minimálně 1x za rok (tzn. 2x za realizaci projektu), proběhne setkání ředitelů základních škol,
kde bude opět probíhat ke sdílení dobré praxe a výměna zkušeností mezi těmito vedoucími pracovníky s
ohledem na inkluzivní prostředí škol a péče o děti s potřebou podpůrných opatření se zaměřením na děti
a žáky ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí.
Setkávání se budou uskutečňovat s cílem výměny zkušeností pedagogických i nepedagogických
pracovníků těchto škol v oblasti vzdělávání žáků v heterogenních kolektivech tříd a začleňování žáků ze
znevýhodněného prostředí do heterogenních kolektivů.
Vazba na MPI - aktivita 1.1.1; 2.2.3
Přehled nákladů:
Organizační náklady na setkávání typu zajištění prostor, občerstvení atd. budou hrazeny z paušálních
nákladů projektu.
Dalším nákladem pro tuto aktivitu jsou mzdy odborných garantů, jejichž mzdy jsou již popsány u klíčové
aktivity řízení projektu. Odborní garanti budou mít v popisu práce mimo jiné provázení těmito
setkáváními s prvky sdílení dobré praxe a budou partnerským školám k dispozici pro řešení jejich
problémů v oblasti začleňování dětí s potřebou podpůrných opatření a dětí ze socioekonomicky
znevýhodněného prostředí.
Název klíčové aktivity:

Výjezdové aktivity

Popis klíčové aktivity:
Během realizace projektu se uskuteční tři výjezdové aktivity. Jedna je určena pro ředitele škol (15 osob),
druhá pro kariérové poradce (11 osob) zúčastněných škol a třetí pro koordinátory inkluze (11 osob)
zúčastněných škol. Každý z těchto výjezdů bude trvat dva dny a bude uskutečněn v rámci České
republiky. Výjezdové aktivity budou zaměřeny na podporu sociálního a osobnostního rozvoje
zúčastněných pracovníků. Cílem je sdružovat jednotlivé odborníky v rámci vzdělávací soustavy, aby
docházelo k výměně kontaktů a přirozené následné spolupráci mezi těmito pracovníky. protože právě
spolupráce mezi pracovníky ve vzdělávání napříč jednotlivými školami se ukazuje jako nejlepší způsob,
jak zvedat inkluzivitu škol. Za prvé si jednotlivý pracovníci navzájem pomáhají při řešení problémů,
inspirují se a sami přirozeně sdílí dobrou praxi. Když v nějaké škole zafunguje nějaké opatření, tak díky
bližšímu seznámení s pracovníky z jiných škol, se tato informace snáze dostane i na ostatní školy, kde
mnohdy zavedou podobná či stejná opatření. Při přestupu dětí mezi jednotlivými školami pak pracovníci
též lépe spolupracují a usilují hlavně o co nejlepší nastavení vzdělávacího procesu s ohledem na potřeby
dítěte. Zároveň i školy, které jsou konzervativnější a k novým opatřením přistupují velmi obezřetně,
pookřejí, když vidí, že jinde na školách "to prostě jde".
Vazba na MPI - aktivita 1.1.1; 1.3.2; 1.3.3; 1.4.3; 2.2.3
Přehled nákladů:
Náklady na realizaci této aktivity budou hrazeny z paušálních nákladů projektu, cca 200 tis. Kč. Náklady
budou tvořeny ubytováním účastníků, cestovným, stravným a nákupem služby (lektor). Vzhledem k výši
nákladů není nutní provádět výběrové řízení.
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Rozpočet jednotkový
Kód

Název

1
1.1

Celkové způsobilé výdaje
Celkové způsobilé osobní přímé
výdaje
Platy, odměny z dohod a autorské
příspěvky
Administrativní tým
Platy
DPČ
DPP
Odborný tým
Platy
Kariérový poradce
Koordinátor inkluze
DPČ
DPP
Odborný garant pro vzdělávání na
MŠ
Odborný garant pro vzdělávání na
ZŠ
Odborný garant kariérového
poradenství
Pedagog nových metod na MŠ

1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.2
1.1.1.1.3
1.1.1.2
1.1.1.2.1
1.1.1.2.1.1
1.1.1.2.1.2
1.1.1.2.2
1.1.1.2.3
1.1.1.2.3.1
1.1.1.2.3.2
1.1.1.2.3.3
1.1.1.2.3.4
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Cena jednotky

Počet
jednotek

Částka celkem

Procento

0,00
0,00

0,00
0,00

18 292 980,16
13 066 414,40

100,00
71,43

0,00

0,00

10 276 040,00

56,17

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 010,00
18 350,00
0,00
0,00
350,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
264,00
264,00
0,00
0,00
600,00

0,00
0,00
0,00
0,00
10 276 040,00
7 751 040,00
2 906 640,00
4 844 400,00
0,00
2 525 000,00
210 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
56,17
42,37
15,89
26,48
0,00
13,80
1,15

350,00

300,00

105 000,00

0,57

350,00

600,00

210 000,00

1,15

250,00 2 000,00

500 000,00

2,73
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Měrná
jednotka
(přednastavena
ŘO)

Měrná
jednotka (z
číselníku)

Měrná
jednotka
(individuální)

1.1.1.2.3.5
1.1.1.3
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.4
1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.4.3
1.2
2

Konzultační pracovník na MŠ
Autorské příspěvky
Pojistné na sociální zabezpečení
Pojistné na sociální zabezpečení z
platů a DPČ
Pojistné na sociální zabezpečení z
DPP
Pojistné na zdravotní zabezpečení
Pojistné na zdravotní zabezpečení z
platů a DPČ
Pojistné na zdravotní zabezpečení z
DPP
Jiné povinné výdaje
Pojištění odpovědnosti
zaměstnavatele
Ostatní jiné povinné výdaje
FKSP
Paušální náklady
Celkové nezpůsobilé výdaje

Sestava vytvořena v MS2014+

250,00 6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 937 760,00
1,00

1 500 000,00
0,00
1 937 760,00
1 937 760,00

8,20
0,00
10,59
10,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
697 593,60

0,00
1,00

697 593,60
697 593,60

3,81
3,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

155 020,80
0,00

0,85
0,00

0,00
155 020,80
0,00
0,00

0,00
1,00
0,00
0,00

0,00
155 020,80
5 226 565,76
0,00

0,00
0,85
28,57
0,00
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Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování:
Žádost o podporu - změna - návrh IS KP
Měna:
CZK
Název etapy:
Celkové zdroje:
18 292 980,16
Celkové nezpůsobilé výdaje:
0,00
JPP nezpůsobilé:
0,00
Celkové způsobilé výdaje:
18 292 980,16
Jiné peněžní příjmy (JPP):
0,00
CZV bez příjmů:
18 292 980,16
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:
0,00
Příspěvek Unie:
15 549 033,13
Národní veřejné zdroje
(bez vlastního zdroje financování):
1 829 298,02
Podpora celkem:
17 378 331,15
Soukromé:
EIB:
Finanční mezera:
18 292 980,16
Vlastní zdroj financování:
914 649,01
% vlastního financování:
5,00
Zdroj financování vlastního podílu:
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce
% vlastního financování - více rozvinutý region:

Finanční plán
Pořadí finančního plánu:
Datum předložení:
Zálohová platba:
Záloha - plán:
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán:
Vyúčtování - Investice:
Vyúčtování - Neinvestice:
Vyúčtování - očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba:

1
26. 11. 2018
ANO
5 487 894,05

0,00
0,00
0,00
NE

Pořadí finančního plánu:
Datum předložení:
Zálohová platba:
Záloha - plán:

2
28. 2. 2019
1 211 848,51
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Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán:
Vyúčtování - Investice:
Vyúčtování - Neinvestice:
Vyúčtování - očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba:

2 233 247,52

2 233 247,52
0,00
0,00
NE

Pořadí finančního plánu:
Datum předložení:
Zálohová platba:
Záloha - plán:
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán:
Vyúčtování - Investice:
Vyúčtování - Neinvestice:
Vyúčtování - očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba:

3
28. 8. 2019
4 503 245,04

4 466 495,04

4 466 495,04
0,00
0,00
NE

Pořadí finančního plánu:
Datum předložení:
Zálohová platba:
Záloha - plán:
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán:
Vyúčtování - Investice:
Vyúčtování - Neinvestice:
Vyúčtování - očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba:

4
28. 2. 2020
4 959 995,04

4 503 245,04

4 503 245,04
0,00
0,00
NE

Pořadí finančního plánu:
Datum předložení:
Zálohová platba:
Záloha - plán:
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán:
Vyúčtování - Investice:
Vyúčtování - Neinvestice:
Vyúčtování - očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:

5
28. 8. 2020
2 129 997,52

4 959 995,04

4 959 995,04
0,00
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Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba:

0,00
NE

Pořadí finančního plánu:
Datum předložení:
Zálohová platba:
Záloha - plán:
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán:
Vyúčtování - Investice:
Vyúčtování - Neinvestice:
Vyúčtování - očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba:

6
27. 10. 2020
0,00

2 129 997,52

2 129 997,52
0,00
0,00
ANO

Kategorie intervencí
Tematický cíl

Oblast intervence
Kód:
Název:
Název specifického cíle:
Procentní podíl:
Indikativní alokace:
Koeficient klimatické změny:
Podskupina:
Skupina:

110
Socioekonomická integrace marginalizovaných
komunit, jako jsou Romové
Sociální integrace dětí a žáků včetně
začleňování romských dětí do vzdělávání
100,00
15 549 033,13
0,00
Podpora sociálního začleňování a boj proti
chudobě a jakékoliv diskriminaci

Vedlejší téma ESF
Kód:
Název:
Název specifického cíle:
Procentní podíl:

07
Rovnost žen a mužů
Sociální integrace dětí a žáků včetně
začleňování romských dětí do vzdělávání
100,00
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Indikativní alokace:
Koeficient klimatické změny:

15 549 033,13
0,00

Forma financování
Kód:
Název:
Procentní podíl:
Indikativní alokace:

01
Nevratný grant
100,00
15 549 033,13

Ekonomická aktivita
Kód:
Název:
Procentní podíl:
Indikativní alokace:

19
Vzdělávání
100,00
15 549 033,13

Mechanismus územního plnění
Kód:
Název:
Procentní podíl:
Indikativní alokace:

07
Nepoužije se
100,00
15 549 033,13

Lokalizace
Kód:
Název:
NUTS2:
NUTS1:
Procentní podíl:
Indikativní alokace:

CZ042
Ústecký kraj
Severozápad
Česká republika
100,00
15 549 033,13

Typ území
Kód:
Název:
Procentní podíl:
Indikativní alokace:

02
Malé městské oblasti (střední hustota > 5000
obyvatel)
100,00
15 549 033,13
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Indikátory

Kód indikátoru:
50810
Název indikátoru:
Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou
intervencí
Výchozí hodnota:
0,000
Datum výchozí hodnoty:
3. 5. 2018
Cílová hodnota:
16,000
Datum cílové hodnoty:
31. 8. 2020
Měrná jednotka:
Organizace
ENVI:
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí, směřující k naplnění SC, realizovanou v
rámci systémového nebo koncepčního projektu. Systémovou intervencí rozumíme aktivitu, která
zlepšuje celkové prostředí vzdělávacího systému. Započítají se organizace, které se zapojí do realizace
(např. pilotování, ověřování, zavádění nových/inovativních metod )systémového nebo koncepčního
projektu.
Popis hodnoty:
Očekáváme zlepšení vzdělávacího systému na všech školách zúčastněných v projektu vč. samotného
žadatele, tedy statutárního města Děčín, celkem 16.
Kód indikátoru:
51715
Název indikátoru:
Počet dětí a žáků Romů začleněných do vzdělávání
Výchozí hodnota:
0,000
Datum výchozí hodnoty:
3. 5. 2018
Cílová hodnota:
550,000
Datum cílové hodnoty:
31. 8. 2020
Měrná jednotka:
Děti a žáci
ENVI:
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
Počet dětí a žáků Romů, kteří se díky podpoře z ESF započali vzdělávat ve třídách a školách hlavního
vzdělávacího proudu či na základě podpory zvládají plnit standardy RVP PV/RVP ZV. Za školu/třídu
hlavního vzdělávacího proudu se považuje ta, která vzdělává podle standardů RVP PV/RVP ZV a není
samostatně zřízená pro děti a žáky s lehkým mentálním postižením. Za Roma považujeme osobu,
která se za ni sama považuje, aniž by se nutně k této příslušnosti za všech okolností (např. při sčítání
lidu) hlásil, a/nebo je za takovou považován svým okolím na základě skutečných či domnělých
(antropologických, kulturních nebo sociálních) indikátorů. Poznámka: Při sběru monitorovacích dat
bude důsledně respektována ochrana osobních údajů. MI se bude dokládat prohlášením příjemce
(ředitele školy/NNO), který bude na základě reakce okolí žáka/studenta identifikovat. Údaje o tom,
který konkrétní žák/student byl započítán, nebude organizace nikam předávat, vykazovat bude pouze
souhrnné číslo.
Popis hodnoty:
Hodnota byla určena na základě prohlášení ředitelů partnerských škol jejich odborným odhadem.
Kód indikátoru:

52510
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Název indikátoru:
Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově
získané poznatky a dovednosti
Výchozí hodnota:
0,000
Datum výchozí hodnoty:
3. 5. 2018
Cílová hodnota:
45,000
Datum cílové hodnoty:
31. 8. 2020
Měrná jednotka:
pracovníci ve vzdělávání
ENVI:
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
Počet proškolených pracovníků ve vzdělávání, kteří prohloubili či rozšířili v rámci DVPP (další
vzdělávání pedagogických pracovníků) nebo formou dalšího rozvoje své profesní kompetence
v problematice předškolního, základního, středoškolského nebo vysokoškolského vzdělávání a
uplatňují je ve výchově a vzdělávání dětí, žáků a studentů (včetně vzdělávání neformálního a
zájmového).
Popis hodnoty:
Vykázání tohoto indikátoru očekáváme od stejného počtu osob, kterým byla poskytnuta bagatelní
podpora, což je 50 osob. Uvědomujeme si ovšem, že ne všechny podpořené osoby musí naplnit naše
očekávání, hodnota je tedy snížena o 10 %, s tím, že počítáme, že ne všechny osoby, které získají
bagatelní podporu využijí nové poznat v praxi.
Kód indikátoru:
54000
Název indikátoru:
Počet podpořených osob - pracovníci ve vzdělávání
Výchozí hodnota:
0,000
Datum výchozí hodnoty:
3. 5. 2018
Cílová hodnota:
135,000
Datum cílové hodnoty:
31. 8. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
ENVI:
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Počet podpořených pracovníků působících ve vzdělávání (včetně studentů fakult připravujících
učitele), kteří zvýšili, prohloubili či rozšířili v rámci DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků)
nebo formou dalšího rozvoje své profesní kompetence
Popis hodnoty:
Ředitelé - 15 osob dostanou 3 podpory (1x výjezdní setkání, průběžné setkávání s prvky sdílení dobré
praxe a 1x zahraniční studijní cesta)
Koordinátoři inkluze - 11 osob dostane 2 podpory (1x výjezdní setkání, průběžné setkávání s prvky
sdílení dobré praxe)
Kariéroví poradci - 11 osob dostane 2 podpory (1x výjezdní setkání, průběžné setkávání s prvky
sdílení dobré praxe)
Pedagogové MŠ - 20 osob dostane 2 podpory (1x školení zavádějící nové metody, průběžné setkávání
s prvky sdílení dobré praxe)
Úředníci - 7 osob dostane 3 podpory (1x výjezdní setkání s řediteli škol, 1x zahraniční studijní cesta,
1x seminář)
Celkem podpor x osob: 150
V rámci výpočtu bereme v potaz 10 % možnost nepřítomnosti osob na některých z podpor kvůli
nemoci, či odchodu z projektu.
Výsledná hodnota indikátoru je tedy 135.
V dokumentech žádosti je pro lepší pochopení výpočtu hodnoty tohoto indikátoru přiložena
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"pomocna_tabulka_podporene_osoby".
Kód indikátoru:
54901
Název indikátoru:
Počet regionálních systémů
Výchozí hodnota:
0,000
Datum výchozí hodnoty:
3. 5. 2018
Cílová hodnota:
1,000
Datum cílové hodnoty:
31. 8. 2020
Měrná jednotka:
regionální systémy
ENVI:
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Krajské akční plány vzdělávání, krajské regionální platformy a místní akční plány pro předškolní,
základní a střední vzdělávání na správním území obcí s rozšířenou působností nebo území kraje ČR a
jiné regionální systémy.
Popis hodnoty:
Viz příloha žádosti o podporu Priloha_regionalni_system_inkluze.
Kód indikátoru:
60000
Název indikátoru:
Celkový počet účastníků
Výchozí hodnota:
0,000
Datum výchozí hodnoty:
3. 5. 2018
Cílová hodnota:
50,000
Datum cílové hodnoty:
31. 8. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
ENVI:
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Celkový počet osob/účastníků (zaměstnanců, pracovníků implementační struktury, osob cílových
skupin apod.), které v rámci projektu získaly jakoukoliv formu podpory, bez ohledu na počet
poskytnutých podpor. Každá podpořená osoba se v rámci projektu započítává pouze jednou bez
ohledu na to, kolik podpor obdržela. Podpora je jakákoliv aktivita financovaná z rozpočtu projektu, ze
které mají cílové skupiny prospěch, podpora může mít formu např. vzdělávacího nebo
rekvalifikačního kurzu, stáže, odborné konzultace, poradenství, výcviku, školení, odborné praxe apod.
Popis hodnoty:
Osoby, které naplní bagatelní podporu:
Ředitelé škol - 15 os, výjezdové aktivity 16 hodin, setkávání a sdílení dobré praxe 8 hodin, zahraniční
studijní cesta 16 hodin => 40 hodin
Koordinátoři inkluze - 11 os, výjezdové aktivity 16 hodin, setkávání a sdílení dobré praxe 24 hodin =>
40 hodin
Kariéroví poradci - 11 os, výjezdové aktivity 16 hodin, setkávání a sdílení dobré praxe 24 hodin => 40
hodin
Pedagogové MŠ - 20 os, školení 16 hodin, setkávání a sdílení dobré praxe 24 hodin => 40 hodin
Úředníci - 7 os, výjezdové aktivity 16 hodin, zahraniční studijní cesta 16 hodin, seminář 8 hodin => 40
hodin
Bereme v potaz, že na školách mohou koordinátora inkluze a kariérové poradce vykonávat jedna
osoba, o tuto možnost je tedy celková hodnota 64 ponížena na 53, zároveň bereme v potaz možnost
onemocnění, vystoupení osoby z projektu atd. přibližně v rozsahu 6 %, z toho nám vychází finální
hodnota celkového počtu účastníků 50 osob.
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V dokumentech žádosti je pro lepší pochopení výpočtu hodnoty tohoto indikátoru přiložena
"pomocna_tabulka_podporene_osoby".

Horizontální principy

Typ horizontálního principu:
Rovné příležitosti a nediskriminace
Vliv projektu na horizontální princip:
Cílené zaměření na horizontální princip
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:
Projekt přímo podporuje rovné příležitosti a nediskriminaci. Děti a žáci s potřebou podpůrných
opatření a žáci ohroženi školním neúspěchem se často setkávají jíž v rámci svého primárního
vzdělávání s předsudky a diskriminací. Jsou společností častokrát odsouzeny k neúspěchu,
vyčleňováni z kolektivů, dopředu neoslovovány v případě nějakých nadstavbových aktivit v rámci
vzdělávání atd. Jedná se o děti a žáky ze sociokulturně-ekonomicky znevýhodněného prostředí, ale
také o děti a žáky hendikepované či se speciálními vzdělávacími potřebami. Projekt je zaměřen na
vzdělávání a práci s pedagogickými pracovníky tak, aby tito pracovníci dětem a žákům, kteří jsou
ohroženi školním neúspěchem, stejně jako všem ostatním, poskytovali rovné příležitosti ve
vzdělávání, chápali jejich možnosti a hranice a dokázali výuku přizpůsobit jejich schopnostem v rámci
běžného školního kolektivu.

Typ horizontálního principu:
Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)
Vliv projektu na horizontální princip:
Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Typ horizontálního principu:
Rovné příležitosti mužů a žen
Vliv projektu na horizontální princip:
Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Čestná prohlášení

Název čestného prohlášení:
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Čestné prohlášení žadatele (úvodní)
Text čestného prohlášení:
Statutární orgán / osoba jednající na základě plné moci vydané statutárním orgánem žadatele
prohlašuje:
Splňuji definici oprávněného žadatele vymezeného výzvou.
Operace nebyla fyzicky ukončena nebo plně provedena před předložením žádosti o podporu
bez ohledu na to, zda byly žadatelem provedeny všechny platby či nikoliv; operace je dle Nařízení
Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 definována jako projekt, smlouva, opatření nebo
skupina projektů, které byly vybrány řídicími orgány dotyčných programů nebo z jejich pověření a
které přispívají k dosažení cílů priority nebo priorit; v souvislosti s finančními nástroji tvoří operaci
finanční příspěvky z programu na finanční nástroje a následná finanční podpora, kterou tyto finanční
nástroje poskytují.
Nečerpám a nenárokuji veřejné prostředky z jiných finančních nástrojů EU, národních
programů či programů územních samospráv, na způsobilé výdaje výše uvedeného projektu, které
mají být financovány ze zdrojů OP VVV mimo vlastních zdrojů, s výjimkou těch prostředků, které
přímo souvisejí se spolufinancováním projektu a jako takové budou zahrnuty do přehledu zdrojů
financování v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory z OP VVV.

Název čestného prohlášení:
Čestné prohlášení žadatele (Závěrečné)
Text čestného prohlášení:
Statutární orgán / osoba jednající na základě plné moci vydané statutárním orgánem žadatele
prohlašuje:
Jsem si vědom, že jsem vázán celým obsahem žádosti o podporu.
Všechny informace v předložené žádosti o podporu a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné.
Souhlasím s uchováním dat této žádosti o podporu v MS2014+.
Nezamlčel jsem žádné skutečnosti podstatné pro hodnocení způsobilosti k realizaci projektu.
Souhlasím s uveřejněním výstupů a výsledků projektu tam, kde je to vhodné a s dalším
využitím této žádosti o podporu pro účely publicity a informovanosti, zpracování analýz
implementace programu a jako příklad dobré praxe v případě, že tento projekt bude podpořen.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2001 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, které jsem sdělil nebo sdělím ŘO OP VVV v žádosti za
účelem realizace projektu, a které sdělím MŠMT v souvislosti s evaluací.
Zavazuji se k tomu, že o veškerých změnách předmětných údajů v průběhu administrativního
procesu poskytnutí podpory, které nastanou, budu neprodleně informovat ŘO OP VVV.
Beru na vědomí, že veškerá komunikace s ŘO OP VVV k předmětné žádosti o podporu bude
vedena pomocí autorizované komunikace prostřednictvím MS2014+.
Umožním ŘO OP VVV přístup k dokladům týkajících se činností, vnitřní struktury, apod., a to
kdykoliv v průběhu posuzování žádosti o podporu, jakož i při následné realizaci projektu a jeho
udržitelnosti, za účelem posouzení, zda splňuji podmínky uvedené v tomto čestném prohlášení.
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Dokumenty
Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
přijatelnosti_ŽADATEL.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

1
Prohlášení o přijatelnosti žadatele_souhrnné

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
klíčových aktivit_ŽADATEL.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

2
Harmonogram klíčových aktivit

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
souladu projektu s pravidly VP.pdf

3
Prohlášení o souladu projektu s pravidly veřejné podpory

Prohlášení o přijatelnosti žadatele_souhrnné
Listinná
ANO
ANO
Implementační / realizační 2
2FaL0zExM0ySK2TvfP2D0Q|6499846::Prohlášení o
MJZEMANN
12. 12. 2017
0001

Harmonogram klíčových aktivit
Listinná
ANO
ANO
Implementační / realizační 2
pypqU3kL_UW_ISVZKg-T9A|6857133::Harmonogram
MJZEMANN
12. 12. 2017
0001

Prohlášení o souladu projektu s pravidly veřejné podpory
Listinná
ANO
ANO
Implementační / realizační 2
aiBy8HAn2E-5ynSVRQE59w|6499910::Prohlášení o
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Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

MJZEMANN
12. 12. 2017
0001

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
tým_žádost o podporu_ŽADATEL.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

4
Realizační tým

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:

5
Komentář k rozpočtu

octu.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:
Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Sestava vytvořena v MS2014+

Realizační tým
Listinná
ANO
ANO
Implementační / realizační 2
U67zhe_4MEWJGWoZ-dWf_A|6857107::Realizační
MJZEMANN
12. 12. 2017
0001

Komentář k rozpočtu
Listinná
ANO
ANO
Implementační / realizační 2
H5dLB2tGPEWlcGFIBWFiBQ|6857170::komentar_k_rozp
MJZEMANN
12. 12. 2017
0001

6
Čestné prohlášení pro partnera - úvodní a závěrečné
Čestné prohlášení pro partnera_úvodní a závěrečné
ANO
Implementační / realizační 2
MJZEMANN
MJZEMANN
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Datum vložení:
14. 12. 2017
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:
Za všechny ZŠ a MŠ doloženo ve složce dané školy.
Pořadí:
7
Název dokumentu:
Prohlášení o přijatelnosti - partner
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Prohlášení o přijatelnosti_partner
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Implementační / realizační 2
Příloha:
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MJZEMANN
Datum vložení:
8. 1. 2018
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:
Za všechny ZŠ a MŠ doloženo ve složce dané školy.
Pořadí:
8
Název dokumentu:
Principy partnerství a prohlášení o partnerství - žadatel
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Principy partnerství a prohlášení o partnerství
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Implementační / realizační 2
Příloha:
xP-65Q3gr0CNca07W40Ieg|6499976::Principy
partnerství a prohlášení o partnerství_ZADATEL.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MJZEMANN
Datum vložení:
8. 1. 2018
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:
Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
vlastnické struktury_ŽADATEL.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Sestava vytvořena v MS2014+

9
Prokázání vlastnické struktury
Prokázání vlastnické struktury
ANO
Implementační / realizační 2
nbfS8AL35EW1cRC9Vplj-w|6499991::Prokázání
MJZEMANN
8. 1. 2018
0001
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Popis dokumentu:
Pořadí:
10
Název dokumentu:
Doklady k oprávněnosti
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Doklady k oprávněnosti
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Implementační / realizační 2
Příloha:
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MJZEMANN
Datum vložení:
8. 1. 2018
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:
Nedokládají územně samospr. celky. Za všechny ZŠ a MŠ jsou přiloženy zřizovací listiny ve složce dané
školy.
Pořadí:
Název dokumentu:
ESF
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
ESF
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
_system_inkluze.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:
Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:

11
Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu
Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu
ANO
Implementační / realizační 2
n20S63axgkOZ1ug_N__orA|6500476::Priloha_regionalni
MJZEMANN
8. 1. 2018
0001

12
Potvrzení ASZ k projektu (včetně MPI)
Potvrzení ASZ k projektu (včetně MPI)
ANO
Implementační / realizační 2
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Příloha:
ASZ_Děčín.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

1JDvJHnMj0yyYoxbB8FOiw|6621643::Priloha_potvrzeni_
MJZEMANN
8. 1. 2018
0001

Pořadí:
Název dokumentu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
Děčín_fin.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

13
Místní plán inkluze Děčín
ANO

Pořadí:
Název dokumentu:
Inkluze do škol
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:

14
Nepovinná příloha - vysvětlení předcházejícího projektu

ha_vysvetleni.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Implementační / realizační 2
WmiKZo0fy0O1awtGFynm-w|6500501::MPI
MJZEMANN
10. 4. 2018
0001

ANO
Implementační / realizační 2
FzT9FaMbBEGB1AEH3jgEGQ|6500535::nepovinna_prilo
MJZEMANN
10. 4. 2018
0001

Pořadí:
15
Název dokumentu:
Pomocná tabulka pro výpočet podpořených osob
Doložený soubor:
ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Implementační / realizační 2
Příloha:
pvvcWsP860WA9M2i-pvSg|6500567::pomocna_tabulka_podporene_osoby.xlsx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MJZEMANN
Datum vložení:
10. 4. 2018
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:
Sestava vytvořena v MS2014+

MJZEMANN
57

27.8.2018 14:41

Pořadí:
Název dokumentu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
g|6500585::vykaz_zisku_a_ztrat_2015.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

16
Výkaz zisků a ztrát MM Děčín 2015
ANO

Pořadí:
Název dokumentu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:

17
Výkaz zisků a ztrát MM Děčín 2016
ANO

rat_2016_MMDC.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Implementační / realizační 2
rNZgARNhI06yfF6jr-w7MJZEMANN
10. 4. 2018
0001

Implementační / realizační 2
hFsa7KeoBEyL4vPWIVD7mw|6500601::vykaz_zisku_a_zt
MJZEMANN
10. 4. 2018
0001

Pořadí:
Název dokumentu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
Klostermannova.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

18
MŠ Klostermannova - přílohy za partnera
ANO

Pořadí:
Název dokumentu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Sestava vytvořena v MS2014+

19
MŠ Liliová - přílohy za partnera
ANO

Implementační / realizační 2
RDVNAq5q00KLJmVqyO8HYw|6500624::MŠ
MJZEMANN
10. 4. 2018
0001

Implementační / realizační 2
zzzr0FWglUy-rDYiqnslSw|6500678::MŠ Liliová.zip
MJZEMANN
10. 4. 2018
MJZEMANN
27.8.2018 14:41
58

Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

0001

Pořadí:
Název dokumentu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

20
MŠ Májová - přílohy za partnera
ANO

Pořadí:
Název dokumentu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

21
MŠ Riegrova - přílohy za partnera
ANO

Pořadí:
Název dokumentu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

22
ZŠ a MŠ Březová - přílohy za partnera
ANO

Pořadí:
Název dokumentu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
Kosmonautů.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Sestava vytvořena v MS2014+

23
ZŠ a MŠ Kosmonautů - přílohy za partnera
ANO

Implementační / realizační 2
uXJxXEocSkGGpuH5YyiX_g|6500693::MŠ Májová.zip
MJZEMANN
10. 4. 2018
0001

Implementační / realizační 2
WsdyknxejUGdyaqQzjjRpg|6501295::MŠ Riegrova.zip
MJZEMANN
10. 4. 2018
0001

Implementační / realizační 2
-yxVfqjUtkmSHEKYE9tE3g|6501316::ZŠ a MŠ Březová.zip
MJZEMANN
10. 4. 2018
0001

Implementační / realizační 2
FXy48T-ag0WP9MsJGh7e1A|6501346::ZŠ a MŠ
MJZEMANN
MJZEMANN
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Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

10. 4. 2018
0001

Pořadí:
Název dokumentu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
Máchovka.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

24
ZŠ a MŠ Máchovka
ANO

Pořadí:
Název dokumentu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
Pěšině.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

25
ZŠ a MŠ Na Pěšině -přílohy za pratnera
ANO

Pořadí:
Název dokumentu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

26
ZŠ a MŠ Školní - přílohy za partnera
ANO

Pořadí:
Název dokumentu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Sestava vytvořena v MS2014+

27
ZŠ a MŠ Vojanova - přílohy za partnera
ANO

Implementační / realizační 2
GeLBbOkwdkmEkKSjnx7xIw|6501365::ZŠ a MŠ
MJZEMANN
10. 4. 2018
0001

Implementační / realizační 2
C6hCddyVEUibeaXfgtYb6A|6501441::ZŠ a MŠ Na
MJZEMANN
10. 4. 2018
0001

Implementační / realizační 2
l8OrgMthiUCmblNcSqJd8Q|6535825::ZŠ a MŠ Školní.zip
MJZEMANN
12. 4. 2018
0001

Implementační / realizační 2
MJZEMANN
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27.8.2018 14:41

Příloha:
Vojanova.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

7a70kWzBZ0WHvoQJCl5PdA|6535865::ZŠ a MŠ

Pořadí:
Název dokumentu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

28
ZŠ Dr. M. Tyrše - přílohy za partnera
ANO

Pořadí:
Název dokumentu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
Kamenická.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

29
ZŠ Kamenická - přílohy za partnera
ANO

Pořadí:
Název dokumentu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

30
ZŠ Komenského - přílohy za partnera
ANO

Pořadí:
Název dokumentu:
Doložený soubor:
Povinný:
Sestava vytvořena v MS2014+

31
ZŠ Míru - přílohy za partnera
ANO

MJZEMANN
12. 4. 2018
0001

Implementační / realizační 2
MuxVonjABESQLizxc7SybQ|6535883::ZŠ Dr.M.Tyrše.zip
MJZEMANN
12. 4. 2018
0001

Implementační / realizační 2
79Mz2fD_LkmnCKyUuQtMaQ|6535906::ZŠ
MJZEMANN
12. 4. 2018
0001

Implementační / realizační 2
mvn6r-Uhmk-vynsA0YJ4rg|6536019::ZŠ Komenského.zip
MJZEMANN
12. 4. 2018
0001

MJZEMANN
61

27.8.2018 14:41

Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Implementační / realizační 2
Z-9rMYbJZ060oACLJnO9Bw|6536048::ZŠ Míru.zip
MJZEMANN
12. 4. 2018
0001

Pořadí:
Název dokumentu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

32
ZŠ Na Strány - přílohy za partnera
ANO

Pořadí:
Název dokumentu:
Děčín schvalující MPI
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:

33
Příloha Potvrzení ASZ k projektu - Výpis usnesení ZM

M_schvaleni_MPI.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Implementační / realizační 2
6fhdppwPMEKNVT9Nw-Hzgg|6536074::ZŠ Na Stráni.zip
MJZEMANN
12. 4. 2018
0001

ANO
Implementační / realizační 2
eTCRBKE3Sk2UzgPlYd7JZg|6628766::vypis_z_usneseni_Z
MJZEMANN
18. 4. 2018
0001

Pořadí:
35
Název dokumentu:
Doplnění žádosti o dotaci č. 1 - Přehled klíčových výstupů
k naplnění indikátorů projektu ESF
Doložený soubor:
ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Implementační / realizační 2
Příloha:
N51zpLmSqkG_0_UCy358dA|6856893::Přehled
klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF_ŽADATEL.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MJZEMANN
Datum vložení:
3. 5. 2018
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:
Sestava vytvořena v MS2014+

MJZEMANN
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Pořadí:
Název dokumentu:
partnera - ZŠ a MŠ Máchovo nám.
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
přijatelnosti_PARTNER_machovka.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

36
Doplnění žádosti o dotaci č. 1 - Prohlášení o přijatelnosti

Pořadí:
Název dokumentu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
ŘO OP VVV_(SVL) _27_06_2018_8814.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

39
Zápis z jednání VK ŘO OP VVV_SVL _27.06.2018
ANO
NE

ANO
Implementační / realizační 2
7jp-zOpCA06nS4ImFcmPdw|6856909::Prohlášení o
MJZEMANN
3. 5. 2018
0001

Implementační / realizační 2
1Kjh4L1L_0irqctCKe4amg|7855935::Zápis z jednání VK
DOSLEN
9. 7. 2018
0001

Pořadí:
40
Název dokumentu:
Dokument pro rozhodnutí o poskytnutí dotace prohlášení o závažných změnách projektu
Doložený soubor:
ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Implementační / realizační 2
Příloha:
kbPY2K4r8Ey4YFn5JE2AA|8633300::prohlaseni_o_zavaznych_zmenach_projektu.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MJZEMANN
Datum vložení:
27. 8. 2018
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:
Pořadí:
Název dokumentu:
harmonogram klíčových aktivit
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:

41
Dokument pro rozhodnutí o poskytnutí dotace ANO
Implementační / realizační 2

Sestava vytvořena v MS2014+

MJZEMANN
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Příloha:
klíčových aktivit_ŽADATEL.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

2rsS9n6RzUWU9aPbjP5B3g|8633351::Harmonogram

Pořadí:
Název dokumentu:
oznámení o zřízení účtu
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
zrizeni uctu -Dotace USC.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

42
Dokument pro rozhodnutí o poskytnutí dotace -

Pořadí:
Název dokumentu:
realizační tým
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
tým_žádost o podporu_ŽADATEL.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

43
Dokument pro rozhodnutí o poskytnutí dotace -

MJZEMANN
27. 8. 2018
0001

ANO
Implementační / realizační 2
_Vp7ExEdmUmNysUnhmY5iA|8633390::oznámení o
MJZEMANN
27. 8. 2018
0001

ANO
Implementační / realizační 2
tw-8_7IIL0iV4RAZW8jD2g|8633445::Realizační
MJZEMANN
27. 8. 2018
0001

Pořadí:
44
Název dokumentu:
Dokument pro rozhodnutí o poskytnutí dotace - vypis
RM - ředitelka MŠ Májová
Doložený soubor:
ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Implementační / realizační 2
Příloha:
z36ZTJb9kOY5YnrGrDYEA|8633506::vypis_RM_reditalka_ms_majova_macova.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MJZEMANN
Datum vložení:
27. 8. 2018
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:
Sestava vytvořena v MS2014+

MJZEMANN
64

27.8.2018 14:41

Pořadí:
Název dokumentu:
potvrzení o bezdlužnost - žadatel + partneři
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
bezdlužnosti - žadatel + partneři.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

45
Dokument pro rozhodnutí o poskytnutí dotace ANO
Implementační / realizační 2
oP30z6ZIoEaM9ienilb4yA|8633584::potvrzení o
MJZEMANN
27. 8. 2018
0001

Sestava vytvořena v MS2014+

MJZEMANN
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27.8.2018 14:41

Škola pro všechny
r.č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/17_051/0008814
Rozpočet projektu
Výdaje na přímé aktivity
Pozice

Kód položky
rozpočtu

Kariérový poradce

1.1.1.2.1.2
1.1.1.2.1.1

Pedagog nových
metod na MŠ

1.1.1.2.3.4

Koordinátor inkluze

Konzultační
pracovník na MŠ
Odborný garant pro
vzdělávání na
MŠ
Odborný garant pro
vzdělávání na
ZŠ
Odborný garant
kariérového
poradenství

Celkové způsobilé
výdaje

Plat
s odvody vč.
FKSP

Počet
zaměstnanců

Platy celkem
na 1 měsíc

Počet
měsíců

Platy celkem

0,50

36 700,00

18 350,00

24 956,00

11

274 516,00

24

6 558 384,00

36 700,00

11 010,00

14 973,60

11 164 709,60,00

24

3 953 030,40

250 Kč/hod.

250 Kč/hod.

2 500,00

20

20 100,00

10

500 000,00

1.1.1.2.3.5

0,30
10
hod./
měsíc
15
hod./
měsíc

250 Kč/hod.

250 Kč/hod.

3 750,00

20

20 100,00

20

1 500 000,00

1.1.1.2.3.1

25
hod./
měsíc

350 Kč/hod.

350 Kč/hod.

8 750,00

1

8 750,00

24

210 000,00

1.1.1.2.3.2

25
hod./
měsíc

350 Kč/hod.

350 Kč/hod.

8 750,00

1

8 750,00

12

105 000,00

1.1.1.2.3.3

25
hod./
měsíc

350 Kč/hod.

350 Kč/hod.

8 750,00

1

8 750,00

24

210 000,00

celkem
Nepřímé náklady

Maximální plat
Úvaze Maximální plat
na daný úvazek
k
na úvazek 1,00
pro projekt

13 066 414,40 Kč
5 226 565,76 Kč
18 292 980,16 Kč

V Děčíně dne 23.07.2018 zpracovala Mgr. Anna Zemanová.

Konané dne: 20. 9. 2018

ZM

18

07

05

18

Název:
Žádost paní ****** o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek.
Mimořádný materiál:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní ****** trvale bytem ****** o uzavření dohody o uznání dluhu a
povolení splátek a
schvaluje
uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s paní ****** v celkové výši 17.367,79 Kč v předloženém
znění.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 21.8.2018 žádost o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení
splátek a usnesením č. RM 18 14 37 40 doporučila zastupitelstvu města schválit dohodu o uznání dluhu a
povolení splátek s paní ****** v celkové výši 17.367,79 Kč v předloženém znění.
Cena:

17 367,79

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 požádala telefonicky bývalá nájemnice městského bytu ******
odbor místního hospodářství o projednání a schválení dohody o uznání dluhu a povolení splátek.
OMH předkládá ke schválení návrh dohody o uznání dluhu a povlení splátek s dobou splácení nad 18 měsíců
podléhající rozhodnutí zastupitelstva města.
Žadatelka: ****** dlužná částka se skládá z nedoplatku nájmu a služeb spojených s užíváním bytu ****** v
celkové částce 17.367,79 Kč.
Vyjádření:

Příloha:

dohoda_ZM
18070518_anonym.pdf

Komentář:

Příloha:

zadost_ZM_18070518_an
onym.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martin Kříž

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

OMH

12.9.2018 13:27 podepsáno
12.9.2018 14:08 podepsáno
typ zobrazení

anonymně

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
paní
trvale bytem Ústecká 629/79, Děčín V
(dále jen „dlužník“)
uzavírají toto
Uznání dluhu a dohodu o splátkách
I.
1.

Účastníci této dohody prohlašují, že dlužník dluží věřiteli ke dni podpisu této dohody:
Nájem a služby spojené s užíváním bytu
ve výši 17.367,79 Kč

2.

Částku 17.367,79 Kč, slovy: sedmnáct tisíc tři sta šedesát sedm korun českých a
sedmdesát devět haléřů uznává dlužník co do důvodu i výše včetně zákonného
příslušenství a zavazuje se jej zaplatit v souladu s čl. II. této dohody.
II.

1. Dlužník se zavazuje uhradit věřiteli svůj závazek ve výši 17.367,79 Kč v měsíčních
splátkách ve výši 500 Kč. První splátka bude uhrazena nejpozději do 30. 9. 2018.
2. Splátky dluhu budou poukazovány na účet věřitele vedený u ČS, a.s., č.ú. 4169292/0800,
pod v.s. 14300902 nebo hrazeny v hotovosti v pokladně Magistrátu města Děčín.
3. Za dobu povolení splátek je věřitel oprávněn požadovat po dlužníkovi zaplacení úroku
z prodlení dle platného nařízení vlády. Dlužník se zavazuje 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, ztrácí
dlužník výhodu splátek, zbývající částka dluhu se stává splatnou ihned a dlužník je
povinen neprodleně uhradit tuto celou zbývající část dluhu na účet věřitele.

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

………………………………………..
dlužník

2

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM
Konané dne: 20. 9. 2018

ZM

18

07

05

19

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana ****** o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek a
schvaluje
uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s panem ****** v celkové výši 12.110,43 Kč v předloženém
znění.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 21.8.2018 žádost o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení
splátek a usnesením č. RM 18 14 37 39 doporučila zastupitelstvu města schválit dohodu o uznání dluhu a
povolení splátek s panem ****** v celkové výši 12.110,43 Kč v předloženém znění.

Cena:

12 110,43

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 požádal bývalý nájemník městského bytu ****** odbor místního
hospodářství o projednání a schválení dohody o uznání dluhu a povolení splátek.
OMH předkládá ke schválení návrh dohody o uznání dluhu a povolení splátek s dobou splácení nad 18
měsíců podléhající rozhodnutí zastupitelstva města.
Žadatel: ******, dlužná částka se skládá z nedoplatku nájmu a služeb spojených s užíváním bytu č. 17,
Vilsnická 143/65, Děčín VII v celkové částce 12.110,43 Kč.
Vyjádření:

Příloha:

dohoda_ZM_18070519_an
onym.pdf

Komentář:

Příloha:

zadost_ZM_18070519_an
onym.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martin Kříž

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

OMH

10.9.2018 16:03 podepsáno
11.9.2018 08:31 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
pan
trvale bytem
(dále jen „dlužník“)
uzavírají toto
Uznání dluhu a dohodu o splátkách
I.
1.

Účastníci této dohody prohlašují, že dlužník dluží věřiteli ke dni podpisu této dohody:
Nájem a služby spojené s užíváním bytu č.
ve výši 12.110,43 Kč

2.

Částku 12.110,43 Kč, slovy: dvanáct tisíc sto deset korun českých a čtyřicet tři haléřů
uznává dlužník co do důvodu i výše včetně zákonného příslušenství a zavazuje se jej
zaplatit v souladu s čl. II. této dohody.
II.

1. Dlužník se zavazuje uhradit věřiteli svůj závazek ve výši 12.110,43 Kč v pravidelných
měsíčních splátkách ve výši 500 Kč. První splátka bude uhrazena nejpozději do
30.9.2018.
2. Splátky dluhu budou poukazovány na účet věřitele vedený u ČS, a.s., č.ú. 4169292/0800,
pod v.s. 14301706 nebo hrazeny v hotovosti v pokladně Magistrátu města Děčín.
3. Za dobu povolení splátek je věřitel oprávněn požadovat po dlužníkovi zaplacení úroku
z prodlení dle platného nařízení vlády. Dlužník se zavazuje 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, ztrácí
dlužník výhodu splátek, zbývající částka dluhu se stává splatnou ihned a dlužník je
povinen neprodleně uhradit tuto celou zbývající část dluhu na účet věřitele.

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

………………………………………..
dlužník
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MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM
Konané dne: 20. 9. 2018
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Název:
Žádost paní ****** o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek.
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní ****** o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek a
schvaluje
uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s paní ****** v celkové výši 86.175,19 Kč v předloženém
znění.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 21.8.2018 žádost o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení
splátek a usnesením č. RM 18 14 37 38 doporučila zastupitelstvu města schválit dohodu o uznání dluhu a
povolení splátek s paní ****** v celkové výši 86.175,19 Kč v předloženém znění.

Cena:

86 175,19

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 požádala bývalá nájemnice městského bytu ****** odbor
místního hospodářství o projednání a schválení dohody o uznání dluhu a povolení splátek.
OMH předkládá ke schválení návrh dohody o uznání dluhu a povolení splátek s dobou splácení nad 18
měsíců podléhající rozhodnutí zastupitelstva města.
Žadatelka: ******, dlužná částka se skládá z nedoplatku nájmu a služeb spojených s užíváním bytu ****** v
celkové částce 86.175,19 Kč.
Vyjádření:

Příloha:

dohoda_ZM_18070520_an
onym.pdf

Komentář:

Příloha:

zadost_ZM_18070520_an
onym.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martin Kříž

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

OMH

10.9.2018 16:04 podepsáno
11.9.2018 08:30 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
paní
trvale bytem
(dále jen „dlužník“)
uzavírají toto
Uznání dluhu a dohodu o splátkách
I.
1.

Účastníci této dohody prohlašují, že dlužník dluží věřiteli ke dni podpisu této dohody:
Nájem a služby spojené s užíváním
ve výši 86.175,19 Kč.

2.

Částku 86.175,19 Kč, slovy: osmdesát šest tisíc sto sedmdesát pět korun českých a
devatenáct haléřů uznává dlužník co do důvodu i výše včetně zákonného příslušenství a
zavazuje se jej zaplatit v souladu s čl. II. této dohody.
II.

1. Dlužník se zavazuje uhradit věřiteli svůj závazek ve výši 86.175,19 Kč v měsíčních
splátkách ve výši 500 Kč. První splátka bude uhrazena nejpozději do 30. 9. 2018.
2. Splátky dluhu budou poukazovány na účet věřitele vedený u ČS, a.s., č.ú. 4169292/0800,
pod v.s. 193205601 nebo hrazeny v hotovosti v pokladně Magistrátu města Děčín.
3. Za dobu povolení splátek je věřitel oprávněn požadovat po dlužníkovi zaplacení úroku
z prodlení dle platného nařízení vlády. Dlužník se zavazuje 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, ztrácí
dlužník výhodu splátek, zbývající částka dluhu se stává splatnou ihned a dlužník je
povinen neprodleně uhradit tuto celou zbývající část dluhu na účet věřitele.

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

………………………………………..
dlužník
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MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM
Konané dne: 20. 9. 2018
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Název:
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města a
bere na vědomí
kontrolu plnění č. ZM 18 06 06 02 ze dne 28.06.2018 - vyřazeno z další kontroly.

Stanovisko RM:

Cena:

0,00

Návrh postupu:

Doporučuje se vzít na vědomí

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo města usnesením č. ZM 18 06 06 02 uložilo tajemníkovi magistrátu zajistit vypracování
metodického pokynu k obsahu zmocnění delegovaného zástupce v orgánech společností, kde má statutární
město Děčín majetkový podíl v termínu do 31.7.2018.
Úkol splněn. Návrh metodického pokynu k obsahu zmocnění delegovaného zástupce v orgánech společností,
kde má statutární město Děčín majetkový podíl byl vypracován právním zastupcem města a současně zaslán
všem členům zastupitelstva města 31.7.2018 (e-mailovou poštou).
Doporučujeme vyřadit z další kontroly
Vyjádření:
Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Petr Hodboď

Předkladatel:

Ing. Jaromír Zajíček MPA

OPO

10.9.2018 14:42 podepsáno
11.9.2018 10:31 podepsáno

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM
Konané dne: 20. 9. 2018

ZM

18

07

05

22

Název:
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města a
bere na vědomí
kontrolu plnění č. ZM 18 06 06 03 ze dne 28.06.2018 - vyřazeno z další kontroly.

Stanovisko RM:

Cena:

0,00

Návrh postupu:

Doporučuje se vzít na vědomí

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo města usnesením č. ZM 18 06 06 03 uložilo tajemníkovi magistrátu zajistit vypracování
stanoviska k platnosti usnesení valné hromady SVS, a.s., v roce 2017 v termínu do 31.7.2018.
Úkol splněn. Stanovisko k platnosti usnesení valné hromady SVS, a.s., v roce 2017 bylo vypracováno právním
zástupcem města a současně zasláno všem členům zastupitelstva města 31.7.2018 (e-mailovou poštou).
Doporučujeme vyřadit z další kontroly
Vyjádření:
Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Petr Hodboď

Předkladatel:

Ing. Jaromír Zajíček MPA

OPO

10.9.2018 15:30 podepsáno
11.9.2018 10:28 podepsáno

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM
Konané dne: 20. 9. 2018

ZM

18

07

05

23

Název:
Žádost o dotaci v oblasti sportu - Veslařský klub Slavia Děčín z.s.- investice
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo žádost o poskytnutí investiční dotace Veslařskému klubu Slavia Děčín z.s.,
IČ: 012 61 045, Polabí 171/7, Děčín III-Staré Město, 405 02 Děčín a
rozhodlo
o poskytnutí investiční dotace Veslařskému klubu Slavia Děčín z.s., IČ: 01261045, Polabí 171/7, Děčín
III-Staré Město, 405 02 Děčín ve výši 159.000,00 Kč a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
investiční dotace v předloženém znění.

Stanovisko RM:
Rada města projednala žádost o poskytnutí investiční dotace Veslařskému klubu Slavia Děčín z.s. a
usnesením č. RM 18 14 39 09 ze dne 21.08.2018 doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o
poskytnutí investiční dotace Veslařskému klubu Slavia Děčín z.s., IČ: 012 61 045, Polabí 171/7, Děčín
III-Staré Město, 405 02 Děčín ve výši 159.000,00 Kč a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
investiční dotace v předloženém znění.

Cena:

159 000,00

Návrh postupu:

RM doporučuje rozhodnout

Důvodová zpráva:
Odbor školství a kultury předkládá zastupitelstvu města návrh investiční dotace pro Veslařský klub Slavia
Děčín z.s. na pořízení lodi na celoroční činnost s dětmi a mládeží a nadstandardní reprezentaci města.
Veslařský klub Slavia Děčín z.s. zaměřuje svou přípravu v klubu především na dětské a mládežnické
kategorie - od mladšího žactva po juniory. V současné době z 89 členů představuje 65 členů dětskou a
mládežnickou základnu. Žáci mají 3x týdně trénink, u juniorských kategorií každý den. Tréninky přes zimu
představují především veslařské trenažery a halové triatlony.
V současné době dochází k nárůstu zájemců o veslování v žákovských kategoriích. Tento projekt je zaměřen
na zajištění a zkvalitnění tréninků, závodů především pro žákovské věkové kategorie. Jednou z podmínek
vytvoření kvalitního žákovského veslování je pořízení nové lodi. Tato loď je o 44 kg lehčí než loď pořízená v
roce 1984, která váží 70 kg a je váhově neúměrná pro tuto kategorii žáků. Na pořízení závodní lodi pro žactvo
12 -14 let (čtyřka párová s kormidelníkem) se veslařský klub bude podílet vlastní spoluúčastí ve výši
40.650,00 Kč, celková částka činí 199,650,00 Kč.
Členové veslařského klubu jsou každoročně oceňování za umístění v rámci MČR, ME či MS a vyhodnocováni
v rámci ankety „Nejlepší sportovec roku statutárního města Děčín“. Touto podporou činnosti klubu dojde k
zlepšení přípravy na závody ve věkové kategorii dětí a mládeže a zejména vytvoření lepších podmínek pro
práci s nimi.
V měsíci srpnu 2018 se mladí sportovci Veslařského oddílu Děčín zúčastnili Akademického mistrovství světa
ve veslování v Číně, kde děvčata obsadila 1. místo na skifu a 5. místo na dvojskifu.
Komise sportovní tento projekt doporučila ke schválení na svém zasedání dne 27. 06. 2018 a vyzdvihla 72 let
činnosti Veslařského klubu Slavia Děčín z.s. především v oblasti nadstandartní reprezentace města Děčín,
účast jejich členů na olympiádách a dlouhodobou úspěšnou činnost s dětmi a mládeží.
V případě schválení investiční dotace požádá OSK o převedení finančních prostředků z provozního rozpočtu
OSK na investice.
Vyjádření:

Příloha:

Zadost_VK_Slavia_Decin
_ANON..pdf

Komentář:

Příloha:

Smlouva_VK_Slavia_Dc_
ANON..pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Bc. Lenka Holavová

Předkladatel:

Mgr. Hana Cermonová

OSK

11.9.2018 09:40 podepsáno
11.9.2018 09:53 podepsáno

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM
Konané dne: 20. 9. 2018
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Název:
Žádost o revokaci usnesení zastupitelstva města k žádosti o poskytnutí dotace pro TJ Union Děčín - spolek
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města k žádosti o poskytnutí
dotace pro TJ Union Děčín - spolek a
schvaluje
revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 18 06 04 20 ze dne 28.06.2018, týkající se žádosti o poskytnutí
dotace pro TJ Union Děčín - spolek, v plném znění na základě nových skutečností.

Stanovisko RM:
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 18 06 04 20 ze dne
28.06.2018 k žádosti o poskytnutí dotace pro TJ Union Děčín - spolek a doporučila revokaci schválit v plném
znění na základě nových skutečností.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

RM doporučuje schválit

Důvodová zpráva:
Odbor škoství a kultury předkládá zastupitesltvu města návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města č.
ZM 18 06 04 20 ze dne 28.06.2018, kterým byla schválena investiční dotace na umělé zavlažování hřiště TJ
Union Děčín v Bynově ve výši 100.000,00 Kč.
TJ Union Děčín - spolek žádal o dotaci na realizaci umělého zavlažování na hřiště v Bynově u statutárního
města Děčín a zároveň u Ústeckého kraje. Vzhledem k tomu, že vlastníkem pozemku uvedeného hřiště je
statutární město Děčín, nebyl projekt Ústeckým krajem podpořen. TJ Union Děčín - spolek má hřiště v Bynově
v dlouhodobém pronájmu do roku 2043.
Na základě této skutečnosti bylo dohodnuto, že o zmíněnou dotaci od Ústeckého kraje nyní požádá statutární
město Děčín, jako vlastník pozemku.
Realizaci umělého zavlažování hřiště provede statutární město Děčín.
Vyjádření:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Bc. Lenka Holavová

Předkladatel:

Mgr. Hana Cermonová

OSK

11.9.2018 09:41 podepsáno
11.9.2018 09:53 podepsáno

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM
Konané dne: 20. 9. 2018

ZM
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Název:
Smlouva o právu provést stavbu č.11318902 - přechod pro chodce Kamenická x Lužická
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh Smlouvy o právu provést stavbu č. 11318902 a
schvaluje
uzavření Smlouvy o právu provést stavbu č. 11318902 - „Rampa a přechod pro chodce v ul. Kamenická x
Lužická“ mezi statutárním městem Děčín a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČ:
65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4-Nusle.

Stanovisko RM:
RM doporučuje usnesením č. RM 18 14 42 03 ze dne 21.8.2018 schválit uzavření Smlouvy o právu provést
stavbu č. 11318902 - „Rampa a přechod pro chodce v ul. Kamenická x Lužická“ mezi statutárním městem
Děčín a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci
546/56, 145 05 Praha 4-Nusle.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

schválení a uzavření smlouvy

Důvodová zpráva:
Statutární město Děčín připravuje výstavbu přechodu pro chodce v ul. Kamenická x Lužická, Děčín II. Na
přechod bude navazovat nové schodiště a bezbariérová rampa. Uzavření smlouvy uděluje vlastník dotčené
nemovitosti p.p.č. 2965/5 k.ú. Děčín (silnice I/13) souhlas stavebníkovi k umístění a provedení stavby, který je
nutný pro stavební řízení.
Vyjádření:
Anonym_Smlouva_RSD x
Příloha: Mesto_prechod
Kamenicka x Luzicka.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
11.9.2018 08:29 podepsáno

Zpracoval:
Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

11.9.2018 08:36 podepsáno

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

se sídlem: Na Pankráci 546/56, PSČ 145 05, Praha 4 – Nusle,
zastoupena: Ing Martinem Vidimským, ředitelem Správy Chomutov
IČ: 65993390
DIČ: CZ 65993390,
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 10006-15937031/0710
jako „Vlastník“
a

Statutární město Děčín

se sídlem: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín
zastoupeno: Mgr. Marií Blažkovou, primátorkou města
IČ: 00261238
DIČ: CZ00261238
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s, pobočka Děčín číslo účtu: 19-921402389/0800
dále jen Obec
jako „Stavebník“
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky v platném znění tuto

SMLOUVU O PRÁVU PROVÉST STAVBU
č. 11318902
I.
Úvodní prohlášení
1. Stavebník je investorem stavby „Rampa a přechod pro chodce v ul. Kamenická x Lužická“ na
pozemku parc. č. 2965/5 v k.ú. Děčín“ z důvodu rekonstrukce, přístup pomocí schodiště nebo
bezbariérové rampy a zvýšení bezpečnosti pro pěší.
II.
Právní stav v katastru nemovitostí
1. Vlastníkovi svědčí příslušnost hospodařit k pozemkové parcele p.č. 2965/5 evidované Katastrálním
úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním pracovištěm Děčín, na LV č. 74 pro obec Děčín a k.ú.
Děčín, na které je umístěna stavba silnice I.tř. č. I/13 v km provozního staničení 133,907..
III.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je založení práva Stavebníka provést v rámci stavby „Rampa a přechod
pro chodce v ulici Kamenická x Lužická na pozemku parc. č. 2965/5 v k. ú. Děčín“ (dále jen
dotčená nemovitost) posunutí přechodu o 7,5m dál z křižovatky. Délka přechodu bude 8,35 m,
šířka 4 m. Vysazená chodníková plocha bude na jedné straně. Z JV strany bude na přechod
navazovat schodiště a bezbariérová rampa. Nové zpevněné plochy budou upraveny dle vyhlášky
398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích. Součástí stavby bude vyznačení SDZ a nové
VDZ na vozovce.
2. Stavba bude realizována podle projektu zpracovaného Ing. Helenou Bulířovou, S.A.W.
CONSULTING s.r.o., střediskem UL: Masarykova 633/318, 400 01 Ústí nad Labem. Zahájení
stavby se předpokládá v roce 2018.
3. Pro účel stavebního řízení vlastník podpisem této smlouvy uděluje stavebníkovi souhlas k umístění
a k provedení stavby na dotčené nemovitosti, a to v rozsahu dle přiložené situace, jenž je nedílnou
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součástí této smlouvy a tvoří její přílohu. Souhlas vlastníka dle předchozí věty se rovněž vztahuje
na nezbytný vstup a vjezd stavebníka, popřípadě jím prokazatelně pověřených třetích osob, na
dotčenou nemovitost a to pouze v souvislosti s činěním úkonů souvisejících s přípravou stavby, její
realizací a jejím uvedením do provozu.
IV.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Stavebník (stavebníkem zmocněný zástupce) se zavazuje, že na dotčené nemovitosti bude do
vlastnických práv a oprávněných zájmů vlastníka zasahovat pouze v nezbytné míře a bude si
počínat tak, aby na majetku vlastníka nedocházelo ke škodám. Dojde-li přesto stavebníkem,
případně jím pověřenými třetími osobami, k zásahu do dotčené nemovitosti nad smluvně sjednaný
rámec, případně ke vzniku škod na majetku vlastníka, zavazuje se stavebník pro takový případ
k neprodlenému uvedení dotčené nemovitosti do řádného stavu a ve vztahu ke škodám na majetku
k neprodlené finanční náhradě skutečné škody. Tuto finanční náhradu určí vlastník, který také
vystaví příslušnou fakturu k její úhradě s termínem splatnosti do 30 dnů. Stavebník se zavazuje
tuto fakturu ve stanoveném termínu uhradit. Stavebník se rovněž zavazuje k tomu, že vlastníkovi
bude své vstupy na dotčenou nemovitost bezprostředně oznamovat, případně zajistí, aby tak činily
i jím pověřené osoby.
2. Vlastník rovněž uděluje stavebníkovi souhlas k tomu, aby stejnopis této smlouvy použil při
správním řízení před příslušným stavebním úřadem, jako doklad o vyjádření jeho souhlasu
s provedením stavby na dotčené nemovitosti. Stavebník se zavazuje, že obdrží podmínky uvedené
ve vyjádření vydané vlastníkem k územnímu a stavebnímu řízení pod č. 2901/35200/2018/Mai.
3. Po vydání stavebního povolení a před zahájením stavebních prací, pokud bude zapotřebí, požádá
stavebník příslušný silniční správní úřad o vydání rozhodnutí na zvláštní užívání – provedení
stavebních prací při umisťování stavby (dle ustanovení § 25 odst. (6), písm. c) bod 3., případně na
uzavírku (dle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Ke zvláštnímu
užívání – provedení stavebních prací je zhotovitel stavebních prací povinen s vlastníkem uzavřít
úplatnou nájemní smlouvu.
4. Stavebník se zavazuje vypořádat majetkoprávní vztahy na dotčené nemovitosti vlastníka do 6–ti
měsíců od vydání kolaudačního souhlasu či od povolení s užíváním stavby příslušným stavebním
úřadem, a to dle geometrického plánu pro oddělení pozemků zadaného stavebníkem a zřízeného
na jeho náklady.
V.
Společná a závěrečná ustanovení
1. Vlastník se zavazuje, že v případě, že bude v době od uzavření této smlouvy do realizace stavby
převádět dotčenou nemovitost, převede na jejího nabyvatele současně též v plném rozsahu
závazek plynoucí z této smlouvy. Pokud tak neučiní, odpovídá za veškeré škody a další náklady
vzniklé stavebníku při realizaci stavby na dotčené nemovitosti dle této smlouvy.
2. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran.
Smluvní strany se zavazují svého právního nástupce seznámit s obsahem této smlouvy.
3. Smlouva má celkem 4 strany včetně jedné přílohy a je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž
jeden stejnopis obdrží vlastník a dva stejnopisy stavebník.
4. Změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze formou číslovaných písemných dodatků
podepsaných oběma smluvními stranami. Písemná forma je nezbytná i pro právní úkony směřující
ke zrušení této smlouvy.
5. Od této smlouvy lze odstoupit v případě, že do 3 let od uzavření této smlouvy:
a. nedojde stavbou k omezení dotčené nemovitosti,
b. nedojde k realizaci stavby
c. stavebník porušil nebo porušuje ujednání vyplývající z této smlouvy a byl na toto své jednání
vlastníkem upozorněn.
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6. Ve všech těchto případech je odstoupení účinné dnem doručení tohoto právního úkonu druhé
smluvní straně. Pro takový případ (písm.c) je stavebník povinen stavbu odstranit a uvést dotčenou
nemovitost do původního stavu.
7. Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem města Děčín dne ………. usnesením č. ……………..
8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné, vážné, určité
a srozumitelné vůle, že ji uzavírají dobrovolně, na důkaz čehož připojují své podpisy.
Příloha: situace
Za vlastníka:

Za stavebníka:

V Chomutově dne ………………….

V Děčíně dne ……………………..

………………………………………..

…………………………………………

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Martin Vidimský
ředitel Správy Chomutov

SoPPS 11318902 Přechod pro chodce ul. Kamenická x Lužická Děčín

Statutární město Děčín
Mgr. Marie Blažková
primátorka města
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Příloha č. 1 - situace:
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Název:
Memorandum o spolupráci při rozvoji Národní databáze brownfieldů
Mimořádný materiál:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo Memorandum o spolupráci při rozvoji Národní databáze brownfieldů a
schvaluje
uzavření Memoranda o spolupráci při rozvoji Národní databáze brownfieldů.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 04.09.2018 Memorandum o spolupráci při rozvoji Národní databáze brownfieldů a
usnesením č. RM 18 15 36 01 doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření Memoranda o spolupráci při
rozvoji Národní databáze brownfieldů.
Cena:

0,00

Návrh postupu:

RM doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření Memoranda o spolupráci při
rozvoji Národní databáze brownfieldů.

Důvodová zpráva:
Národní databáze brownfieldů eviduje získané informace o lokalitách vhodných pro regeneraci a investiční
záměry domácích i zahraničních investorů. Účelem Memoranda je navázání a rozvoj spolupráce při sdílení a
naplňování Národní databáze brownfieldů informacemi o brownfieldech na území ORP Děčín.
Vyjádření:

Příloha:

Memorandum-czechinves
t.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martina Štajnerová

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

OR

12.9.2018 09:34 podepsáno
12.9.2018 09:53 podepsáno
typ zobrazení

anonymně

MEMORANDUM
o spolupráci při rozvoji Národní databáze brownfieldů
uzavřené mezi
Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest
a
Magistrátem města Děčín
(dále jen „Memorandum“)
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest,
státní příspěvková organizace,
se sídlem: Štěpánská 15, 120 00 Praha,
IČ: 71377999
zastoupena: Ing. Silvanou Jirotkovou, generální ředitelka
(dále uváděna jako “CzechInvest”)
a
Magistrát města Děčín,
se sídlem: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín
IČ: 00261238
zastoupen: Mgr. Marie Blažková, primátorka
(dále uváděn jako „MmDc“)
(dále obě společně uváděny jako „Strany“)
vedeni snahou o navázání spolupráce v oblasti podpory a rozvoje investic v nevyužívaných
průmyslových lokalitách tzv. brownfieldech se strany dohodly na tomto Memorandu:
Úvodní ustanovení
CzechInvest se dlouhodobě zabývá problematikou nevyužívaných průmyslových lokalit tzv.
brownfieldů (dále jen „brownfield“). Na základě Vyhledávací studie pro lokalizaci brownfieldů a
následné Národní strategie regenerace brownfieldů byla vytvořena Národní databáze brownfieldů
(dále jen „NDTB“), která eviduje získané informace o lokalitách vhodných pro regeneraci a investiční
záměry domácích i zahraničních investorů. Smyslem NDTB je zjednodušit investorům práci
s výběrem vhodné lokality pro podnikání v ČR, a tak přispět k navrácení života na území, která
člověk využil a pak opustil.
I.
1.1.

Účelem Memoranda je navázání a rozvoj spolupráce při sdílení a naplňování NDTB
informacemi o brownfieldech na území ORP Děčín.
II.

2.1.

2.2.

Účel Memoranda

Způsob spolupráce

CzechInvest poskytne MmDc administrovaný přístup do NDTB za účelem nahlížení do
informací o brownfieldech ve vlastnictví MmDc na území ORP Děčín včetně zpřístupnění
nahlížení do neveřejné databáze CzechInvestu do sekce lokalit typu brownfields na území
ORP Děčín. Podrobný technický popis přístupu do NDTB je přílohou tohoto Memoranda.
Strany se domluvily na spolupráci při aktualizaci dat o brownfieldech umístěných na území
ORP Děčín.

III.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Strany se dohodly na stanovení odpovědných osob pro naplňování cílů tohoto Memoranda
a pro technické záležitosti provozování NDTB:
3.1.1. Za CzechInvest: Bc. Petra Hrstková, email: petra.hrstkova@czechinvest.org,
tel.: 296 342 988 a Ing. Radovan Baloun, email: radovan.baloun@czechinvest.org,
tel.: 296 342 738.
3.1.2. Za MmDc: Ing. Tereza Svobodová, email: tereza.svobodova@mmdecin.cz,
tel.: 412 593 284.
Osoba odpovědná za naplňování účelu smlouvy za MmDc určí nejvýše tři osoby, kterým
bude povolen administrativní přístup do NDTB. Tyto osoby budou mít právo vzdáleného
přístupu do NDTB - nahlížení do dat o brownfieldech umístěných na území ORP Děčín do
neveřejné části, včetně zpřístupnění pro nahlížení do neveřejné databáze CzechInvestu
v sekci lokalit typu brownfields na území ORP Děčín.
Administrovaný přístup do NDTB bude oprávněným osobám povolen/zrušen na základě
písemné žádosti osoby uvedené v bodu 3.1.2. smlouvy zaslané CzechInvestu. Přístup do
NDTB bude oprávněným osobám povolen po proškolení práce s NDTB pracovníkem
CzechInvestu. Vzor žádosti o povolení/zrušení přístupu tvoří přílohu č. 2 smlouvy a je její
nedílnou součástí.
Osoba s právem přístupu do NDTB je povinna dodržovat bezpečnostní požadavky dle
dokumentu „Etalon minimální bezpečnosti pro smluvní partnery“, který tvoří přílohu č. 3
smlouvy a je její nedílnou součástí.
IV.

4.1.
4.2.
4.3.

Zacházení s důvěrnými informacemi

CzechInvest se zaručuje, že zabezpečí důvěrnost údajům obdrženým od MmDc v rámci
tohoto Memoranda a nebude užívat tyto údaje pro jiné účely nežli pro účely, které byly
výslovně ujednány.
MmDc se zaručuje, že zabezpečí důvěrnost údajům obdrženým od CzechInvestu v rámci
tohoto Memoranda a nebude užívat tyto údaje pro jiné účely, nežli pro účely, které byly
výslovně ujednány.
Plnění povinností dle tohoto článku nebude od stran vyžadováno v případě, že je kterákoli
z nich na základě platné legislativy nebo svých příslušných vnitřních předpisů nebo na
základě rozhodnutí soudního orgánu nebo jiného státního orgánu ze zákona povinna tomuto
orgánu nebo třetí straně poskytnout informace týkající se tohoto Memoranda.
V.

5.1.

6.2.

Posilování spolupráce

Strany společně prohlašují, že v okamžiku, kdy to strany uznají za vhodné, provedou
přezkoumání vzájemné spolupráce a budou jednat o možnostech úpravy či rozšíření této
spolupráce za účelem naplňování cílů tohoto Memoranda.
VI.

6.1.

Odpovědné osoby

Trvání a platnost Memoranda

Toto Memorandum vstupuje v platnost dnem jeho podepsání oběma stranami a je uzavíráno
na dobu neurčitou.
Kterákoli ze stran má právo kdykoliv vypovědět Memorandum písemnou výpovědí
s dvouměsíční (2) výpovědní dobou. Výpovědní doba počne běžet dnem doručení písemné
výpovědi druhé straně.

VII.
7.1.
7.2.
7.3.

Závěrečná ustanovení

Toto Memorandum může být změněno nebo doplněna pouze písemnými vzestupně
číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami.
Toto Memorandum se vyhotovuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž dvě (2) obdrží
CzechInvest a dvě (2) vyhotovení obdrží MmDc.
Obě strany výslovně prohlašují, že toto Memorandum je projevem jejich pravé a svobodné
vůle, uzavřené nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

V Praze dne:_________________ 2018

V Děčíně dne:_________________ 2018

Za CzechInvest:

Za MmDc:

Ing. Silvana Jirotková,
generální ředitelka
Agentura pro podporu podnikání a investic
CzechInvest

Mgr. Marie Blažková
Primátorka
Statutární město Děčín

Příloha č. 1
Technický popis přístupu do NDTB, vkládání a editace dat.
Příloha č. 2
Žádost o povolení/zrušení administrovaného přístupu do NDTB

A. Veřejná část
Úvodní stránka - www.brownfieldy.eu


Historie brownfields, databáze, Národní strategie regenerace brownfieldů, statistiky, možnosti finanční podpory, zrealizované projekty, kontakty.
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A. Veřejná část
Uživatelské rozhraní pro návštěvníky webu (bez nutnosti registrace)


Možnost vyhledávání brownfields dle kraje, okresu, typu lokality, předchozího využití a rozlohy.

Stránka |2

A. Veřejná část
Vložení brownfieldu do databáze


Nutná registrace (https://brownfieldy.czechinvest.org/Aplikace/bf-public.nsf/registration.xsp), povinné údaje označené *
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B. Neveřejná část

Náhled neveřejné části databáze brownfieldů


Pouze pro osoby se schváleným přístupem (CzechInvest, Regionální kanceláře, kraje a obce s podepsaným memorandem).
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B. Neveřejná část

Možnost vyhledávání dle zadaných parametrů


Pomocí filtrů lze vyhledat lokalitu, která odpovídá zadaným požadavkům.



Obdobné jako v části veřejné (více parametrů).

Legenda pojmů / stavů

Záznam rozpracovaný vlastníkem či správcem BF. Například při aktualizaci dat uvedených v záznamu.
V záznamu nejdou dohledat povinné nebo aktuální informace. Z tohoto důvodu vráceno správci/vlastníkovi k dopracování.
Správce brownfieldu může stáhnout záznam k aktualizaci. Dochází k úpravě uvedených informací (vlastník, stav atd.)
Záznam zaslaný na CI ke schválení. Zaměstnanec CI (pouze) provede kontrolu údajů a poté publikuje.
Záznam je úplný a schválený, avšak není publikovaný (není souhlas). Pro další editaci nutné vrátit k dopracování.
Záznam obsahuje všechny povinné údaje. Je evidován souhlas s publikací a brownfield je vyvěšen ve veřejné části databáze.
Zaměstnanec RK (regionální kancelář CI) stáhnul záznam k aktualizaci (nové data) a poté opět postoupí na CI ke schválení.
U lokality se nepodařilo zajistit potřebné informace, nebo již nespadá do definice brownfieldu.
Totožný význam jako deaktivováno. Do budoucna by měl být tento stav vymazán.
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B. Neveřejná část

Náhled záznamu v databázi


U záznamů v databází jsou evidovány základní informace, objekty, vlastníci, kontakty, fotografie, poznámky, správci a historie úprav.
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B. Neveřejná část

Náhled záhlaví záznamu v databázi

Základní informace
Objekty
Vlastníci
Kontakty
Fotografie a soubory
Poznámky
Správce
Historie

Základní informace o brownfieldu (poloha, rozloha, katastr, využití, infrastruktura).
Přehled stavebních objektů (poloha, rozloha) v databázi.
Přehled vlastníků pozemků a objektů v lokalitě. Nutná kontrola parcelních čísel v katastru.
Kontakt na vlastníky nemovitostí či kontaktní osoby.
Aktuální fotodokumentace mapující stav objektu. Nutné pro publikaci záznamu.
Každá editace ze strany CI, RK, kraje by měla být evidována v poznámkách.
Kontakt na správce objektu. Není vždy vyplněné. Primárně je však vhodné se obracet právě na správce.
Automaticky ukládá historii editací.

Možnosti editace záznamu
Funkcí „Upravit“ lze editovat informace uvedené v databázi.
V případě neúplných, neaktuálních, nebo nepravdivých informací se záznam vrátí k dopracování.
Záznam je kompletní (nechybí povinné informace). Chybí souhlas s publikací.
V případě získání souhlasu s publikací (po kontrole všech dat) lze záznam zveřejnit ve veřejné části databáze.
Deaktivací se záznam přesune do deaktivované části DTB. I deaktivovaný záznam je však evidovaný a lze jej vyhledat.
Totožný význam jako deaktivovat. Do budoucna by měla být možnost této editace smazána.
Databázi lze exportovat do Excel tabulky jako celek, nebo dle zadaných parametrů (kraj, okres, obec, původní využití atd.).
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B. Neveřejná část
Náhled vyexportované databáze


Export vygeneruje excelovou tabulku se všemi údaji v databázi. Umožňuje provádět další analýzy / statistiky.
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Příloha č. 2 Memoranda: Žádost o povolení/zrušení administrovaného přístupu do
NDTB

Údaje o žadateli pro přístup na www.brownfieldy.cz
Žadatel – kraj:
Název úřadu:
Sídlo úřadu:
Město:
PSČ:
Telefon:
Údaje o žadateli o přístup (osoba zodpovědná za editaci záznamů na www.brownfieldy.cz):
Jméno a příjmení,
titul:
Funkce:
Telefon:
Email1:

Datum a podpis žadatele:
…………………………………………………………………………………………………
……..
Datum a podpis osoby oprávněné jednat za Úřad …………..… kraje:
…………………………………………………………………………………………………
……..
Vyplňuje CzechInvest:
Doručeno do
CzechInvestu / č.j.:
Přístup zřízen dne:
Podpis oprávněné osoby
za zřízení přístupu:

-------------------------------------1

Email je současně přihlašovacím jménem na portále www.brownfieldy.cz

Příloha č. 2 Memoranda: Žádost o povolení/zrušení administrovaného přístupu do
NDTB

Žádost o zrušení přístupu na www.brownfieldy.cz
Jméno a příjmení,
titul:
Email:

Datum a podpis osoby oprávněné jednat za Úřad ………….… kraje:
…………………………………………………………………………………………………
……..

Vyplňuje CzechInvest:
Doručeno do
CzechInvestu / č.j.:
Přístup zrušen dne:
Podpis oprávněné osoby
za zrušení přístupu:

Konané dne: 20. 9. 2018

ZM

18

07

05

27

Název:
Spolupráce s SVS a.s. na projektu „Investice v části města Děčín - Horní Oldřichov“
Mimořádný materiál:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo informace o projektu „Investice v části města Děčín - Horní Oldřichov“ a
schvaluje
návrh Rámcové smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci společného projektu a návrh vzoru Prováděcí
smlouvy k rámcové smlouvě o spolupráci při přípravě a realizaci společného projektu.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 04.09.2018 informace o projektu „Investice v části města Děčín - Horní Oldřichov“
a usnesením č. RM 18 15 36 06 doporučila zastupitelstvu města schválit návrh Rámcové smlouvy o
spolupráci při přípravě a realizaci společného projektu a návrh vzoru Prováděcí smlouvy k rámcové smlouvě o
spolupráci při přípravě a realizaci společného projektu.
Cena:

0,00

Návrh postupu:

RM doporučila zastupitelstvu města schválit návrh Rámcové smlouvy o spolupráci při
přípravě a realizaci společného projektu a návrh vzoru Prováděcí smlouvy k rámcové
smlouvě o spolupráci při přípravě a realizaci společného projektu. Poznámka: oproti
návrhu Rámcové smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci společného projektu,
který doporučila rada města zastupitelstvu města ke schválení, došlo k aktualizaci
tabulky v čl. VI. Předpokládaný přehled délek Rekonstrukce, jednotlivých etap a střetu s
vodovodem.

Důvodová zpráva:
Statutární město Děčín má zájem realizovat investici v části města Děčín - Horní Oldřichov. Bude investorem
mimo jiné i dešťové a splaškové kanalizace a nových konstrukčních vrstev včetně povrchů komunikací v celé
šíři, kde součástí jsou i vyvolané přeložky stávajícího vodovodu. Společnost SVS a.s. má zájem realizovat
rekonstrukci stávajícího vodovodu. S ohledem na efektivitu svých záměrů, které je vhodné realizovat v rámci
jednoho projektu, byl sepsán návrh rámcové smlouvy o spolupráci a následně vzor prováděcí smlouvy.
Rámcová smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci společného projektu řeší postupnou koordinaci
realizace všech navržených devíti etap projektu.
Prováděcí smlouva k rámcové smlouvě o spolupráci při přípravě a realizaci společného projektu bude
uzavírána pro jednotlivé etapy projektu a bude obsahovat konkrétní finanční a technické údaje.
Po projednání záměru se zástupci SVS a.s. vzešla informace, že společnost SVS a.s. převezme splaškovou
kanalizaci až po dokončení celé akce.
Na návrzích smluv spolupracovala externí právní kancelář města - viz stanovisko, které je přílohou tohoto
materiálu.
Oproti návrhu Rámcové smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci společného projektu, který doporučila
rada města zastupitelstvu města ke schválení, došlo k aktualizaci tabulky v čl. VI. Předpokládaný přehled
délek Rekonstrukce, jednotlivých etap a střetu s vodovodem.
Vyjádření:

Příloha:

Rámcová smlouva a vzor
prováděcí smlouvy.pdf

Příloha: stanovisko-pravnik.pdf

Komentář:

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martina Štajnerová

Předkladatel:

Mgr. Marie Blažková

OR

12.9.2018 09:35 podepsáno
12.9.2018 09:51 podepsáno
typ zobrazení

anonymně
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Severočeská vodárenská společnost a.s.,
se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50
IČ 49099469, DIČ CZ49099469,
zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, vložka 466
zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 711620257/0100
(dále jen „SVS“ na straně jedné)
a
Statutární město Děčín
se sídlem: Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
IČO: 00261238, DIČ CZ00261238,
zastoupené: Mgr. Marií Blažkovou, primátorkou
bankovní spojení : Česká spořitelna, a. s., č.ú.: 921402389/0800
(dále jen „Město“ na straně druhé)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, za dále uvedených podmínek, tuto

Rámcovou smlouvu o spolupráci
při přípravě a realizaci společného projektu
(dále jen „Smlouva“)
Článek I.
Preambule
1. vzhledem k tomu, že Město má zájem realizovat investici v části města Děčín XXI-Horní
Oldřichov, kde Město je investorem dešťové a splaškové kanalizace a nových
konstrukčních vrstev včetně povrchů komunikací v celé šíři, kde součástí jsou i
vyvolané přeložky stávajícího vodovodu;
2. a vzhledem k tomu, že SVS má zájem realizovat rekonstrukci stávajícího vodovodu a
proto je investorem akce „DC007048 Děčín, Horní Oldřichov – rekonstrukce
vodovodu;
3. a protože se smluvní strany shodly s ohledem na efektivitu svých záměru, že chtějí své
subjektivní záměry realizovat v rámci jednoho projektu, kdy Město má zájem a souhlasí,
že v průběhu jeho investiční akce výstavby nové vodohospodářské infrastruktury (zájem
Města) proběhne souběžně rekonstrukce stávající vodohospodářské infrastruktury
(zájem SVS);
4. dohodly se smluvní strany na uzavření této rámcové smlouvy, na jejímž základě strany
chtějí realizovat své záměry;
(dále jen „Projekt“).
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Článek II.
Předmět smlouvy
2.1 Předmětem této smlouvy jsou vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při
společném postupu SVS a Města při přípravě, zajištění realizace a financování stavby
„Investice v části města Děčín – Horní Oldřichov“ kde Město je investorem dešťové a
splaškové kanalizace a nových konstrukčních vrstev včetně povrchů komunikací v celé
šíři, kde součástí jsou i vyvolané přeložky stávajícího vodovodu, které jsou nákladem
Města (dále jen „Stavba“).
2.2 SVS je investorem akce „DC007048 Děčín, Horní Oldřichov – rekonstrukce
vodovodu“ (dále jen „Rekonstrukce“). Realizace Stavby a Rekonstrukce bude
prováděna současně v průběhu Projektu, jak je definováno níže nebo v jednotlivých
prováděcích smlouvách. Realizace Projektu bude rozdělena do 9 etap, tzn. stranami
předpokládaná délka Projektu je 9 let od nabytí účinnosti této smlouvy, kdy Projekt, tato
smlouva a smluvní strany předvídají, že jednotlivé etapy budou vždy konkrétně smluvně
ujednány ve zvláštních prováděcích smlouvách vždy jednou za rok. Předmětem této
smlouvy je pak stanovení rámcového společného postupu pro práva a povinnosti
smluvních stran při realizaci celé Stavby a Rekonstrukce, resp. Projektu. V momentě
uzavření této smlouvy smluvní strany deklarují, že hodlají závazně realizovat 1. a 2.
etapu Projektu, jak je blíže definováno v první prováděcí smlouvě pro etapu č. 1 a 2
(v následujících etapách se předpokládá prováděcí smlouva = 1 etapa). Za předpokladu
budoucího přidělení finančních prostředků pro Město se předpokládá realizace další
následující jedné etapy ročně.
Článek III.
Příprava Stavby
3.1 Pro přípravu Stavby jako celku a dále každé jednotlivé etapy Projektu se Město
zavazuje zajistit na svůj náklad následující:
3.1.1 zpracování úplné projektové dokumentace Stavby včetně jejího projednání,
3.1.2 vydání pravomocného stavebního povolení či ohlášení udržovacích prací na
kompletní Stavbu, či její jednotlivé části,
3.1.3 provedení řádného výběrového řízení na zhotovitele jednotlivých etap Stavby a
Rekonstrukce,
3.1.4 uzavření příslušných smluvních ujednání na realizaci jednotlivých etap Stavby a
Rekonstrukce s vysoutěženými zhotoviteli,
3.1.5 výkon technického dozoru investora (TDI Stavby) na celý rozsah Stavby,
3.1.6 majetkoprávní i fyzické uvolnění staveniště, na kterém je realizována kompletní
Stavba a Rekonstrukce vždy postupně dle realizace jednotlivých etap,
3.1.7 úhradu celkových nákladů jednotlivé etapy Stavby a Rekonstrukce zhotoviteli
po protokolárním předání kompletní a bezvadné jednotlivé etapy Stavby a
Rekonstrukce způsobem a v termínech stanovených v příslušné smlouvě o dílo
uzavřené mezi Městem a zhotovitelem,
3.1.8 vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí – povolení k trvalému užívání
Stavby místně příslušným vodoprávním úřadem,
3.1.9 potřebnou součinnost při přípravě a realizaci Stavby a Rekonstrukce.
3.2 SVS již zajistila nebo zajistí na svůj náklad:
3.2.1 zpracování úplné projektové dokumentace Rekonstrukce včetně zajištění
příslušných stavebních povolení,
3.2.2 zpracování dílčí projektové dokumentace na jednotlivou etapu Rekonstrukce,
bude-li to po dohodě stran žádoucí, včetně jejího projednání,
3.2.3 technický dozor investora pouze pro Rekonstrukci (TDI Rekonstrukce),
3.2.4 potřebnou součinnost při přípravě a realizaci Stavby a Rekonstrukce.
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Článek IV.
Prohlášení smluvních stran

4.1.1 provede výběr zhotovitele jednotlivých etap Stavby a Rekonstrukce za účasti
zástupce SVS tak, aby tento provedl realizaci jednotlivých etap Stavby a
Rekonstrukce řádně, odborně a kvalitně při dodržení smluvních termínů a za cenu
obvyklou v místě realizace Stavby a Rekonstrukce,
4.1.2 přizve oprávněného zástupce SVS ke kontrole realizace jednotlivých etap Stavby a
Rekonstrukce na každý kontrolní den minimálně pět pracovních dnů předem,
včetně jím pověřeného technického dozoru, kdy pro Rekonstrukci budou použity
standardní postupy a formuláře SVS, kontrolní dny stavby Rekonstrukce bude řídit
technický dozor SVS,
4.1.3 vyzve vždy minimálně pět pracovních dnů předem zástupce SVS k účasti na
přejímacím řízení jednotlivých etap Stavby a Rekonstrukce vždy v souladu
s příslušnou smlouvou o dílo, kdy pro Rekonstrukci budou použity standardní
postupy a formuláře SVS,
4.1.4 zajistí ve svém rozpočtu dostatek finančních prostředků pro bezproblémové a
nepřerušené financování jednotlivých etap Stavby až do jejího úplného dokončení,
4.1.5 předá Rekonstrukci se všemi příslušnými doklady zkontrolovanými a potvrzenými
TDI Rekonstrukce, vč. zaměření skutečného provedení Rekonstrukce vždy dle
jednotlivých etap. Nedílnou součástí dokladů je protokol o předání a převzetí
Rekonstrukce mezi Městem a SVS.
4.2 SVS se zavazuje, že:
4.2.1 souhlasí s výběrem zhotovitele jednotlivých etap a s cenou za zhotovení
jednotlivých etap Stavby a Rekonstrukce sjednanou ve smlouvě o dílo s
příslušným zhotovitelem, pokud bude účasten zástupce SVS výběrového řízení,
4.2.2 zástupce SVS se spolu se svým TDI Rekonstrukce bude účastnit kontrolních dnů a
zajistí inženýrské činnosti Rekonstrukce včetně záznamů z kontrolních dnů
Rekonstrukce a kontrolu a odsouhlasování zjišťovacích protokolů Rekonstrukce,
4.2.3 uhradí podíl z ceny díla (Stavby a Rekonstrukce) připadající na realizaci
Rekonstrukce dle podmínek čl. V této smlouvy,
4.2.4 předmětem této Smlouvy a Projektu není spolufinancování SVS Stavby, pro
poskytnutí spolufinancování SVS Stavby musí být použity postupy SVS, což
znamená budoucí uzavření příslušných smluv týkajících se budoucího převzetí
stavby oddílné splaškové kanalizace při respektování technického standardu SVS,
který je uveden na adrese www.svs.cz.
Článek V.
Podíl smluvních stran na financování stavby
5.1 Město se zavazuje na svůj náklad financovat kompletní předprojektovou a projektovou
přípravu Stavby a kompletní inženýrskou činnost.
5.2 Město se zavazuje celkově financovat realizaci jednotlivých etap Stavby a Rekonstrukce
dle podmínek sjednaných v příslušné smlouvě o dílo se zhotovitelem Stavby a
Rekonstrukce a dále dle podmínek jednotlivých prováděcích smluv na příslušnou etapu.
SVS se zavazuje vždy zpětně uhradit Městu část ceny díla dle příslušných smluv o dílo
připadající na realizaci Rekonstrukce, tzn., že z příslušné smlouvy o dílo musí být
zřejmé, jaká část ceny díla (jednotlivé etapy Stavby a Rekonstrukce) připadá na Stavbu
a na Rekonstrukci. SVS se zavazuje uhradit část ceny díla připadající na Rekonstrukci
vždy do 30 dnů od doručení dílčí měsíční faktury za Rekonstrukci do podatelny SVS, za
předpokladu, že budou naplněny povinnosti Města dle této nebo prováděcí smlouvy.
Nedílnou součástí této faktury musí být soupis prací provedených v uplynulém
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kalendářním měsíci odsouhlasený TDI SVS. Dílčí faktury budou propláceny do celkové
výše 90% ceny Rekonstrukce, zbývajících 10% ceny bude pozastaveno a uvolněno až
po řádném předání a převzetí díla Rekonstrukce bez vad a nedodělků. Tímto způsobem
bude postupováno v případě poskytnutí příspěvku na všechny etapy, ledaže se smluvní
strany dohodnou formou písemného dodatku k této nebo prováděcí smlouvě jinak.
5.3 V případě, že dojde k navýšení smluvní ceny díla o hodnotu uznaných víceprací, nebude
tato skutečnost zakládat důvod pro navýšení platby SVS, která je stanovena v čl. V. této
smlouvy; výjimkou jsou vícepráce vzniklé z písemného podnětu SVS. Za písemný
podnět se považuje i zápis z kontrolních dnů či záznam ve stavebním deníku, veškeré
změny Rekonstrukce podléhají standardním postupům SVS včetně příslušných
formulářů, tj. na každou změnu bude zhotovitelem zpracován změnový list a teprve po
jeho schválení a přijetí ze strany SVS bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy o dílo
mezi Městem a zhotovitelem. Povinnost hradit náklady na vícepráce však SVS vznikne
až po uzavření písemného dodatku Smlouvy o dílo mezi Městem a zhotovitelem.
5.4 Pro případ, kdy Město vyhodnotí, že nebude mít zájem na trvání této smlouvy a písemně
odstoupí tak od svého záměru realizovat Projekt v celém svém rozsahu (9 etap), je SVS
oprávněna realizovat Rekonstrukci vlastním jménem a na svou odpovědnost na vlastní
náklady. V takovém případě pak Město ztrácí právo na finanční vypořádání takové dílčí
etapy Rekonstrukce v souladu s tímto čl. 5 a SVS nenese odpovědnost za finanční ztráty
vzniklé odstoupením od efektivnosti Projektu. Tzn. náklady, které by mělo mít Město
navíc v situaci, kdy by se posléze po svém odstoupení od Projektu rozhodlo v Projektu
pokračovat, pokud by takové byly, nese v plné výši Město v kontextu svého jednání.
Článek VI.
Předpokládaný přehled délek Rekonstrukce, jednotlivých etap a střetu s vodovodem
Předpokládaný přehled délek rekonstruovaných úseků Rekonstrukce během Stavby po
jednotlivých etapách, včetně délek jednotlivých etap a předpokládaného střetu záměru
s vodovodem:
Etapa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Celkem

Rekonstrukce
vodovodu (m)
0
242
204
363
386
0
287
298
116
1896

Přeložky
vodovodu (m)
0
117
56
29
137
0
84
77
0
500

Vodovod
celkem (m)
0
359
260
392
523
0
371
375
116

2396

Článek VII.
Účinnost smlouvy a registr smluv
7.1

V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že SVS zašle v
souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy
její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Město může smlouvu
zveřejnit za předpokladu, že SVS umožní plnění práv a povinností dle následujícího
odstavce.
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Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3
odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při
postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní
údaje a obchodní tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat
anonymizaci.
Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného
v čl. VII. platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku
obdobně.
K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky
pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě
nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
Článek VIII.
Ukončení smlouvy

8.1

Tato smlouva může být předčasně ukončena výhradně písemnou dohodou obou
smluvních stran, nebo odstoupením smluvní strany od smlouvy při podstatném
porušení smlouvy druhou smluvní stranou v souladu s následujícím odstavcem
smlouvy a s obecně závaznými právními předpisy.

8.2

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, s uvedením důvodu, a
doručeno druhé smluvní straně. Právní účinky nastávají dnem doručení o odstoupení
od smlouvy druhé smluvní straně.

8.3

Předčasným ukončením smlouvy není dotčeno právo Města na úhradu částí
realizované Rekonstrukce provedených podle této smlouvy, a které byly SVS
akceptovány formou písemného vyjádření v souladu s touto smlouvou.
Článek IX.
Závěrečná ustanovení

9.1
9.2

9.3
9.4
9.5

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti
dle odst. 7.3 a odst. 7.5. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou na dobu trvání
Projektu, nejdéle však na dobu 10 let od nabytí její účinnosti.
Oddělitelnost. V případě, že budou některá ustanovení této smlouvy zrušená,
neplatná či nevynutitelná, nezpůsobí neplatnost či nevymahatelnost celé smlouvy.
Smluvní Strany se zavazují nahradit zrušené, neplatné nebo nevynutitelné
ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému
původním ustanovením a touto smlouvou jako celku. Analogicky bude postupováno,
jestliže se ukáže, že smlouva obsahuje mezery. V případě, že takováto mezera
nemůže být vyplněna výkladem, smluvní strany jsou povinny spolupracovat na
vytvoření odpovídajícího dodatku k této smlouvě.
Zmocnění. Smluvní Strany se zavazují, že vyžádá-li si to povaha vzájemné
spolupráce založené touto smlouvou, udělí smluvní Strana v pozici zmocnitele
smluvní straně v pozici zmocněnce plnou moc v nezbytném rozsahu.
Rozhodné právo. Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva a právní vztahy
založené touto Smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky, zejména
občanským zákoníkem.
Vzniklé spory. Smluvní strany se zavazují pokusit se vyřešit smírčí cestou jakýkoli
spor mezi smluvními stranami, sporný nárok nebo spornou otázku vzniklou
v souvislosti s touto smlouvou. Nepovede-li tento postup k vyřešení sporu, bude spor
předložen k rozhodnutí příslušnému soudu v České republice.
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v případě právních jednání směřujících k zániku a/nebo jiným materiálním
změnám smlouvy písemně osobním doručením; nebo
b)
písemně doporučeným dopisem na doručenku na adresu smluvní strany
uvedenou v záhlaví smlouvy, popř. v příslušném veřejném rejstříku; a
c)
v ostatních případech emailem na emailové adresy.
Postoupení. Žádná smluvní strana nepostoupí ani nepřevede práva a povinnosti
vyplývající z této Smlouvy na jiný subjekt bez předchozího písemného souhlasu
druhé smluvní strany.
Stejnopisy. Tato smlouva je vyhotovena v čtyřech (4) stejnopisech s platností
originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva (2).
Změny a doplňky. Veškeré změny této smlouvy lze provést pouze formou písemných
číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Jakékoli jednání vedoucí k ukončení této smlouvy musí být učiněno v písemné formě
a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, porozuměly jí, s jejím zněním
souhlasí a na důkaz pravé a svobodné vůle připojují níže své podpisy.
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Děčín usnesením č. XX ze dne
XX.XX.20XX.

Přílohy
1x vzorový příčný řez
1x situace etapizace projektu
1x vzor prováděcí smlouvy
1x standardní postupy SVS, formuláře
V Teplicích dne:

.....................................................
Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Děčíně dne:

...................................................
Mgr. Marie Blažková
primátorka
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VZOR PROVÁDĚCÍ SMLOUVY
K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI
PŘI PŘÍPRAVĚ A REALIZACI SPOLEČNÉHO PROJEKTU
mezi
Severočeská vodárenská společnost a.s.,
se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50
IČ 49099469, DIČ CZ49099469,
zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, vložka 466
zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 711620257/0100
(dále jen „SVS“ na straně jedné)
a
Statutární město Děčín
se sídlem: Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
IČO: 00261238, DIČ CZ00261238,
zastoupené: Mgr. Marií Blažkovou, primátorkou
bankovní spojení : Česká spořitelna, a. s., č.ú.: 921402389/0800
(dále jen „Město“ na straně druhé)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo)
Článek I.
Předmět smlouvy
1.

Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou
smlouvou uzavřenou dne …………(dále jen „Rámcová smlouva").

2.

Město se zavazuje provést realizaci Stavby na vlastní nebezpečí a odpovědnost a
Rekonstrukci pro etapu č. ……., a to dle Rámcové smlouvy v tomto rozsahu a členění:

- Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (projektová
dokumentace).
3.

Etapa č……. Stavby a Rekonstrukce bude předmětem jediné smlouvy o dílo se
zhotovitelem v souladu s rámcovou smlouvu, ve které bude Rekonstrukce uvedena jako
jedna část Stavby a zhotovitel se zaváže pro tuto část Stavby vést samostatný stavební
deník a řídit se standardními postupy SVS a formuláři, jejichž specifikace je přílohou
Rámcové smlouvy.

4.

SVS se zavazuje uhradit Městu část ceny díla v souladu s čl. II této smlouvy.
Článek II.
Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží Městu cena ve výši stanovené jako součet cen
jednotlivých dílčích činností v rozsahu Rekonstrukce vodovodu. Tyto činnosti jsou
uvedeny ve smlouvě mezi Městem a zhotovitelem.
Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
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2. SVS uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
Článek III.
Doba a místo plnění
Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: ……………
ukončení prací: ……………..
specifikace/upřesnění etapy: …………….
Článek IV.
Podmínky provádění díla
1. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že s ohledem na
skutečnost, že součástí Stavby jsou také přeložky stávajících vodovodů ve vlastnictví SVS
ve smyslu § 24, zákona č. 274/2001 Sb., (zákon o vodovodech a kanalizacích), nese
náklady na tyto přeložky Město. Předání a převzetí takovéto přeložky, která je pro tuto
etapu specifikována v příloze č. 1, bude realizováno prostřednictvím formuláře „Zápis o
předání a převzetí přeložky“, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 této smlouvy.
2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující ………………
podmínky nad rámec stanovený v Rámcové smlouvě.
Článek V.
Účinnost smlouvy a registr smluv
1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon
o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že SVS zašle v souladu s § 5 zákona o
registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci
registru smluv k uveřejnění. Město může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že SVS
umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst.
1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle
předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodní
tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.
3. Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
4. V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl.
VII. platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro
uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá
smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
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Článek VI.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění (projektová dokumentace),
2. Podrobná specifikace ceny,
3. Zápis o předání a převzetí přeložky.
4. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž SVS obdrží 2 a Město 2.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah
za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojuji níže své podpisy.
V Teplicích dne:

.....................................................
Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Děčíně dne:

...................................................
Mgr. Marie Blažková
primátorka

PŘELOŽKA

Číslo. j. dle MK
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Přítkovská 1689, Teplice 415 50
IČO 49 09 94 69
(přejímací organizace, dále též SVS a.s.)

Datum převzetí :
viz.
Datum kolaudace *

Zápis
o předání a převzetí
přeložky
(nebo její dokončené části)

Číslo stavby:
Číslo smlouvy o přeložce:

Název předmětu převzetí:

(V závorce uveďte název stavby dle stavebního povolení)
Popis (přílohou PP je vždy přehledná situace území s vyznačením nahrazované infrastruktury a přebírané přeložky) :
Infrastruktura nahrazená přeložkou:
název,
funkce,
osud původní infrastruktury,
popis osudu přípojek):
Evidenční číslo HIM původního majetku SVS:
ID (objektu) Korund: (Při předávání ČS, ČSOV, VDJ, výusť, jímací objekt a odlehčovací komora, uvést číslo
korundu objektu)
Nová stavba – přeložka (včetně popisu přípojek):
Součástí vodovodu jsou hydranty pro požární účely: ANO/NE
(Pokud ano vyznačí se v přiložené situaci a uvede se v popisu)
Součástí předmětu převzetí nejsou vodovodní a kanalizační přípojky.
Návrh na vyřazení z majetkové evidence nahrazené infrastruktury zpracován: NE/ANO – číslo:
Katastrální území, parcelní čísla a majitelé pozemků: (V případě, kdy je pozemků více než 5, použijte přílohu):
Původní infrastruktura:
Nová stavba – přeložka:
Investor přeložky - stavebník :
Povolení stavby: ______________
Kolaudace:

______________

Případně zkušební provoz či předčasné užívání: _____
Přístup k zařízení (objektům) je
z veřejně přístupné příjezdové komunikace: ANO/NE

dne _________
dne _________

č.j. _____________ vydal ___________
č.j. ______________ vydal ___________

dne ________ č.j.__________

vydal __________

(v případě záporné odpovědi je nutné dořešit „vklad práva služebnosti cesty“ na pozemky přes které je nutné přejít
případně smluvně zajistit odkup těchto pozemků. (investor)
Vklad a výmaz služebností inženýrských sítí (věcných břemen):
Původní infrastruktura (SVS):
Katastrální území, majitelé pozemků, parcelní čísla a číslo smlouvy o zřízení služebnosti inženýrských sítí, u
pozemků, kde existuje služebnost inženýrské sítě (věcné břemeno): (V případě, kdy je pozemků více než 5, použijte
přílohu „název“):
Výmaz z katastru nemovitostí, rušení služebností inženýrských sítí (věcných břemen) – původní stavba (majitel
stavby)
Nová stavba – přeložka:

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrských sítí: číslo ______________

ze dne _________

Soupis vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí stavby nebránících užívání, splnění podmínek smlouvy o
přeložce:

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění vad a nedodělků:

Další ujednání:
Projektová dokumentace skutečného provedení díla včetně geometrického zaměření v souřadnicích a listinných
dokladů je archivována u provozovatele SčVK.
Projektant: _____________________
Zhotovitel stavby: _________________
Záruční doba končí dnem ______
Přílohy:
1. Situace s vyznačením přebíraného zařízení –
listů
2. Seznam dotčených pozemků a jejich majitelů –
listů
Zástupci investora odevzdávají a zástupci přejímající organizace přejímají dílo nebo vyjmenované objekty díla podle
ustanovení příslušných zákonů.
Účastníci řízení

Jméno a příjmení

Funkce

Předávající

_____________

__________

Přejímající
organizace
SVS a.s.

______________

oblastní provozní
inspektor

Provozovatel
SčVK

Ing. Petra Aschenbrennerová, Ph.D.

manažer ÚTPČ

Rozdělovník: 2 x předávající, 2 x přejímající

Razítko a podpis

Zpracoval:
Vyhotoveno dne:

Číslo a název stavby :
– Předání a převzetí staveniště

ZÁPIS
sepsaný dne …….. v ………..ve věci předání a převzetí staveniště stavby.
Číslo a název stavby:
Přítomni
Zástupce
Investora

Název firmy
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zhotovitele
Provozovatele

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Jméno a příjmení

Objednatel
Adresa
Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zástupce
Kontakt
Zhotovitel dle SoD
Adresa
Zástupce
Stavbyvedoucí
Kontakt
telefon:

Oprávnění ČKAIT č.: /

Projektant
Adresa
Zástupce
Kontakt
Koordinátor stavby podle zákona č. 309/2006 Sb.
Adresa
Kontakt
Jednoduchý popis stavby

Kapacita stavby podle SoD

Předané doklady ke stavbě
Název dokladu

Vydal – ze dne

Územní rozhodnutí
Povolení k vodohospod. dílu
Stavební povolení
Další doklady – jmenovitě:
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Předáno
ANO/NE

Číslo a název stavby :
– Předání a převzetí staveniště

Údaje o staveništi
Druh činnosti
Pracovní pruhy
POV
Zásahy do vozovky
Zásahy do pozemků
Plochy pro ZS
Mezideponie a skládky

Stanoveny v PD
ANO/NE

Zvláštní povolení a činnosti v průběhu realizace
Druh činnosti
Povolení ke zvláštního užívání komunikací
Povolení na plochy pro ZS
Povolení k užívání veřejného prostranství
Nájmy na dotčené pozemky
Vstupy na dotčené pozemky dle soupisu v PD
Harmonogram výstavby
Vytýčení inženýrských sítí oprávněněným geodetem
Označení stavby podle SP + osazení bilboardů
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi

Doplňující údaje
(údaje o rozsahu, velikostí a vzdálenostech)

Zajistí:
Úhradu zajistí:
Investor/Zhotovitel Investor/Zhotovitel
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Údaje o předané dokumentaci
Druh dokumentace
Počet a č. paré
PD pro stavební povolení
/
PD realizační
Povodňový plán stavby
/
Pasportizace objektů
/
Soupis dotčených parcel
/
Soupis souřadnic stavby
/

Poznámky

Zvláštní ujednání
1. Zhotovitel se zavazuje, že podobu výstavby bude zachována průjezdnost pro vozidla první
pomoci, požární vozidla a vozidla zvláštního určení.
2. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhl. Ministerstva
vnitra pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu a
předpisy o bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů. Zejména
bude dodržovat Zákon č. 309 ze dne 23.5.2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Souběžně se zhotovitel bude dodržovat
nařízení vlády č. 591 ze dne 12.12.2006, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích.
3. Dále bude dodržena ČSN 73 60 05 v celém rozsahu. Dále bude při stavebních pracích
minimalizováno znečišťování ovzduší podle § 3 odst. 2 písm.c) zákona 309/1991 Sb., ve znění
novel a pozdějších přepisů, o ochraně ovzduší.
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Číslo a název stavby :
– Předání a převzetí staveniště

Ostatní ujednání
1. Předání rizik BOZP je řešeno samostatným zápisem koordinátora bezpečnosti práce.

Zmocněný zástupce objednatele prohlašuje, že staveniště je prosté práv třetích osob a na
základě této nabízené skutečnosti a výše uvedených podmínek staveniště zhotoviteli předává a
zhotovitel nabízené staveniště bez výhrad přejímá.
Skončeno, přečteno, podepsáno.
Ve ……… dne

...............................................…….
zástupce investora

…………………………………………
zástupce zhotovitele

...............................................…….
zástupce provozovatele

………………………………………..
zástupce provozovatele
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MO 000 000 Název stavby

Záznam
z jednání 1. kontrolního dne stavby
MO 000 000 Název stavby

Datum konání:
Přítomni jméno a příjmení:

Místo konání:
viz prezenční listina

Datum zahájení stavby (dle SOD):
Předání staveniště:
Cena díla podle smlouvy o dodávce

Datum dokončení stavby (dle SOD):
Zahájení prací (skutečnost):
,- Kč (bez DPH)

Stavební povolení (vodohospodářská část):
vydal ………………………………..
Stavební povolení (stavební část):
vydal ………………………………….
Smlouva o dílo CES …….ze dne ……………………..
Identifikační údaje účastníků výstavby:
Objednatel:

Zmocněný zástupce
objednatele:

Zhotovitel:

Provozovatel:

ÚTPČ:
Projektant:
Kontrolní den je realizován v následujícím pořadí:
I.
Měsíční hlášení o postupu prací a stav pracovníků.
II.
Kontrola úkolů z minulého KD.
III.
Nové úkoly.
IV.
Stav fakturace a aktualizace platebního kalendáře.
V.
Projednávání dalších skutečností souvisejících s realizací díla.

I. Měsíční hlášení o postupu prací a stav pracovníků
Strana 1

MO 000 000 Název stavby

Přehled prováděných prací:
……………………………………………………………….
Stav pracovníků - na stavbě se v současnosti provádí stavební činnost
Pracovníci
Plán
Skutečnost
THP (HSV)
Dělníci

II. Kontrola úkolů z předcházejících jednání
……………………………

III. Nové úkoly

…………………………….

IV. Stav fakturace a aktualizace platebního kalendáře
Rekapitulace vystavených faktur od počátku výstavby .
Měsíc/rok

číslo dokladu

druh dokladu

fakturace bez DPH

pozastávka

září/2012
říjen/2012
listopad/2012
prosinec/2012
Celkem

0,- Kč

V. Projednávání dalších skutečností souvisejících s realizací díla
………………………….

VI. Termín příštího jednání
…………………………….

VII. Plán KD
…………………………..
Podle průběhu jednání zapsal:
V Teplicích dne
Přílohy :
 Prezenční listina
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Číslo a název akce

ZMĚNOVÝ LIST
Číslo změnového listu:
Číslo a název stavby:
Název objednatele
Název TDI:
Název generálního projektanta (ADI):
Název zhotovitele:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

1. Předmět změny
Změna zahrnuje:
Podrobný technický popis navrhované změny – dodatečných stavebních prací (víceprací) či méně prací.

2. Důvod změny
Relevantní zdůvodnění změny (záměr objednatele, chyba v projektové dokumentaci, chyba zhotovitele, vyšší
moc, jiné okolnosti)

3. Způsob jakým bude změna provedena = návrh na provedení změny
Technologie provedení změny.

4. Časový harmonogram
Mění se (nemění se) termín dokončení díla. V případě, že se mění uvést návrh změny časového harmonogramu.

5. Ocenění změny - Finanční harmonogram

Rozpočet

Cena změny

Cena víceprací bez DPH
Cena méněprací bez DPH
Cena změny bez DPH
Podrobný změnový rozpočet viz příloha č. 1.
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: ……………… Kč bez DPH
Cena víceprací tohoto Změnového listu činí ….. Kč bez DPH, což představuje …. % nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby činí …. Kč bez DPH, což představuje … % nabídkové
ceny.
6. Přílohy :
1.
2.
3.

změnový rozpočet (povinná příloha) – počet listů xx
výkresy se zákresem změny – počet listů xx
další přílohy dle potřeby – počet listů xx
1/2
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Číslo a název akce

7. Posouzení změny
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Doplnit komentář.

Odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací (§23 odst.7 a) ZVZ):
Doplnit vyjádření, komentář a zdůvodnění k jednotlivým dále uvedeným bodům.

- dodatečné stavební práce vznikly v důsledku objektivně nepředvídaných okolností
- jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb
- dodatečné stavební práce budou zadány témuž dodavateli
- dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné
zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto
oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby
zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, a
- celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky

8. Podpisy, změnu schválil
Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změny
Podpis ……..………. Datum …….…..

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změny
Podpis ……..………. Datum …….…..

Zástupce zhotovitele
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou
pravdivé.
Podpis ……..………. Datum …….…..

Zástupce objednatele
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou předmětem této změny, po
věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění nezbytnosti, kterým se rozumí
zdůvodnění splnění podmínek pro použití jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a)
ZVZ.
Podpis ……..………. Datum …….…..

Tento Změnový list je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí
návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání
dodatečných stavebních prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD.
Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na
provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.
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NÁVRH ZMĚNY

číslo : xx/201x

Komu:

Datum: xx.xx. 201x

Zhotovitel: Název, adresa
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Název akce:
Způsob
poštou
E-mailemodeslání/
předání/datum:
Odkazy
na specifikaci:

Faxem:

osobně

na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
Popis a zdůvodnění změny:
Podrobný technický popis navrhované změny – dodatečných stavebních prací (víceprací) či méně prací.
Relevantní zdůvodnění změny (záměr objednatele, chyba v projektové dokumentaci, chyba zhotovitele, vyšší moc, jiné
okolnosti).
Způsob provedení změny - Technologie provedení změny.

Důvod
vícepráce/méně
práce

záměr
chyba v
objednatele projektové
dokumentaci

chyba
vyšší
zhotovitele moc

jiné okolnosti

Počet připojených listů výkresů změny: x
Ocenění změny:
Celkem + / - xxx Kč + DPH
Nově navržená změna sjednané ceny díla
xxx bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla
(číslem/slovy):
x
kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: ……………… Kč
bez DPH
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí ….. Kč bez DPH, tj. …. % nabídkové
ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí ….. Kč bez DPH, tj. …. % nabídkové
ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6
ZZVZ činí …. Kč bez DPH, tj. … % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6
ZZVZ činí …. Kč bez DPH, tj. … % nabídkové ceny.
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): x
Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené
údaje jsou pravdivé.

Podpis ……..………. Datum …….…..

PŘIJETÍ ZMĚNY
Posouzení změny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Doplnit komentář.

1)
Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

Doplnit vyjádření, komentář a zdůvodnění k jednotlivým dále uvedeným bodům.

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy
součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než
finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 %
ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

2)
Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)
Doplnit vyjádření, komentář a zdůvodnění k jednotlivým dále uvedeným bodům.

-

vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
nedojde ke změně zhotovitele
změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
 není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v
požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo
instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
 způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby,
realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné
zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6
ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne
30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba
započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222
odst. 7 ZZVZ)

3)
Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)
Doplnit vyjádření, komentář a zdůvodnění k jednotlivým dále uvedeným bodům.

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel)
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby,
realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné
zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6
ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne
30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba
započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu
stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

4) Záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami (§ 222
odst. 7 ZZVZ)

Doplnit vyjádření, komentář a zdůvodnění k jednotlivým dále uvedeným bodům, přičemž ve vztahu ke každé jednotlivé
záměně bude vyhotoven přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním
soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním
srovnatelnosti materiálu nebo prací podle druhé odrážky a podrobným a srozumitelným odůvodněním stejné nebo vyšší

kvality nových položek podle čtvrté odrážky.

- nedojde ke změně zhotovitele
- nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve
vztahu k nahrazovaným položkám,
- cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k
nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
- materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k
nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změny
Podpis ……..………. Datum …….…..
Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změny
Podpis ……..………. Datum …….…..
Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce ), které jsou předmětem
této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti
§ 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci
víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo
6 ZZVZ rovněž .

Podpis ……..………. Datum …….…..

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny,
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů.
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku
SoD oběma smluvními stranami.
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Přejímající organizace
Severočeská vodárenská
společnost a.s.
Přítkovská 1689, Teplice

Zápis

Číslo zápisu: 1

o odevzdání a převzetí

Zastoupená společností
Severočeské vodovody a
kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689, Teplice

budovy nebo stavby

Počet příloh: 0

(nebo její dokončené části)

Datum zahájení a místo konání přejímacího řízení:
Název budovy nebo stavby (nebo její dokončené části)
Popis

Kapacity získané výstavbou

Odpovědný stavbyvedoucí zhotovitele

Zhotovitel (název a adresa)

Generální projektant

Projektanti ucelených částí

Technický dozor stavby
Číslo a název stavby
Oznámení stavby

ze dne
/

Evidenční list stavby - číslo: /
Smlouva o dílo číslo:
Datum zahájení prací dle
smlouvy

vydal

/
ze dne /

vydal /
Včetně … dodatků ke smlouvě o dílo

Datum skutečného zahájení prací
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Datum ukončení prací dle
smlouvy

F116
Důvody nedodržení lhůt zahájení a dokončení dodávky

Odchylky od projektu projednaného ve výběrovém řízení

Zhodnocení jakosti provedených prací a jejich porovnání s technickými podmínka

Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání a převzetí objektu nebo díla

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění vad a nedodělků

Dohoda o zajištění přístupu do objektů nebo na stavbu za účelem odstranění vad a nedodělků
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F116
Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění včetně financování

Dohoda o zajištění staveniště tak, aby byl možný bezpečný provoz odevzdaného objektu nebo díla

Termín úplného vyklizení staveniště zhotovitelem:
Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků

Údaje o převzetí dokumentace, tj. servisních knih, revizních zpráv a dalších písemných dokladů

Projektová dokumentace a dokumentace geodetických prací (souřadnice) podle skutečného provedení díla

Listinné doklady vydané v průběhu realizace stavby

Archivní údaje o projektové dokumentaci, listinných dokladech a pod.

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků celkem

Kč

Důvody pro slevu z ceny a její částka
0,-Kč
Cena po odečtení slevy celkem

Kč
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Částka pozastavená podle smlouvy o dílo na Ke dni ukončení přejímacího řízení byly
a) na vady a nedodělky
vystaveny
a) zálohové listy v částce celkem
10% z ceny díla
Kč:
b) kauci (skryté vady
b) zjišťovací protokoly celkem
Kč:
Kč:

Faktura na dodávku
stavby podle
smlouvy o dílo a
jejich dodatků bude
vystavena
zhotovitelem v
termínu
do:

Záruční doba - konečné datum (den, měsíc a rok):
Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto protokolu
Vyjádření účastníků řízení (popř. na samostatném listě jako nedílná příloha protokolu)

Datum a místo ukončení přejímacího řízení:

Zástupci zhotovitele odevzdávají a zástupci objednatele přejímají dílo nebo vyjmenované objekty díla podle
ustanovení příslušných zákoníků a základních podmínek dodávky předmětu plnění dle smlouvy o dílo či
jejich dodatků
Účastníci řízení

Jméno a příjmení

Funkce

Podpisy

Zástupci zhotovitele

Zástupci přejímající
organizace

Ing. David Votava

ředitel odboru rozvoje a
investic SVS a.s.

Zástupci zmocněného
provozovatele

Rozdělovník: 6x
(počet předávaných výtisků)

Odběratel:
2x
Zástupce odběratele: 1x
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Zhotovitel:
Budoucí provozovatel:

1x
2x

Zápis o odstranění reklamovaných vad

Číslo a název stavby:
Číslo a název objektu:
Objednatel:
Zhotovitel:
Provozovatel:
Smlouva o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem - č.:

ze dne:

Popis reklamované vady:
Reklamace podána dne:
Poř.
číslo

Místní šetření / přejímka ze dne:
Způsob odstranění vady

Termín odstranění
vady

Zástupce zhotovitele:
Datum:

Jméno:

Podpis:

Jméno:

Podpis:

Zástupce provozovatele:
Datum:

Zástupce investora - inženýr stavby:
Datum:

Jméno:

Podpis:

Základní pravidla a postupy pro realizaci staveb Severočeské vodárenské společnosti a.s.


Cena díla je cena smluvní, nejvýše přípustná, Cena díle je nejvýše přípustná i v případě, že by dle ust. § 2620
odst. 2 občanského zákoníku nastala zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně
ztěžuje, přičemž zhotovitel se v tomto případě zavazuje, že přebírá nebezpečí takovéto změny okolnosti. Zhotovitel
však může žádat objednatele o navýšení ceny díla v případě rozšíření vícepracemi předmětu díla nad rámec této
smlouvy, přičemž takovéto případné vícepráce musí být zadány zhotoviteli objednatelem v souladu s právními
předpisy České republiky, zejména pak v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v účinném znění



Cena zahrnuje rovněž provedení všech zkoušek a testů prokazujících dodržení předepsaných parametrů a kvality
díla předepsaných zadáním, projektovou dokumentací, podle které byla zpracována nabídka, touto smlouvou a
normami vztahujícími se k dílu. Součástí ceny je zajištění označení stavby, všech dokladů, které zhotovitel zajistí
pro úspěšný průběh přejímacího řízení. Cena díla kryje veškeré práce směřující ke zhotovení kompletního díla
vymezené předmětem díla a dodacími podmínkami při dodržení kvalitativních podmínek.



Cena může být dále upravena po vzájemné dohodě smluvních stran o hodnotu všech víceprací a méněprací, které
vzniknou z titulu změny řešení odsouhlaseného objednatelem. Dohoda musí být provedena písemně předem (před
realizací) jako dodatek smlouvy, na základě zhotovitelem oceněného soupisu změn, doplňků nebo rozšíření.
Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací zpracovat změnový list. V případě
víceprací slouží tento změnový list a ostatní níže uvedené doklady jako podklad pro zadání víceprací v souladu se
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.
Podklady pro změnu ceny jsou následující:
- změnový list
- revize projektové dokumentace, nové řešení
- oceněný rozdílový soupis prací (pouze přípočty)
- vyjádření projektanta (AD)
- vyjádření technického dozoru
- zápis ve stavebním deníku
Bez takto zdokumentované změny nepovolí technický dozor pokračování prací v dotčeném úseku. Bude-li změna
ceny vyvolána změnou technického řešení díla iniciovaného zhotovitelem, je povinností zhotovitele zajistit změnu
stavebního povolení, případně územního rozhodnutí a veškerých potřebných podkladů k těmto rozhodnutím (budeli to nutné). Návrh změny ceny (změnový list) musí být objednatelem do 10 dnů odsouhlasen nebo s odůvodněním
zamítnut!
Zhotovitel bere na vědomí, že při zadávání víceprací musí objednatel respektovat zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen ZZVZ). Dodatek na provedení víceprací může být uzavřít pouze
v souladu se zákonem, zejména s ustanovením § 222 ZZVZ. Dále zhotovitel bere na vědomí skutečnost, že při
stanovení maximální výše víceprací musí respektovat veškeré požadavky stanovené zejména v § 222 ZZVZ!



Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování – závěrečnou fakturu do 15 kalendářních dnů od ukončení přejímacího řízení
– podpis protokolu o předání a převzetí. Pokud bude protokol o předání a převzetí stavby obsahovat drobné vady a
nedodělky nebránící provozu, bude z konečného vyúčtování pozastavena částka 10% z ceny stavby do doby jejich
odstranění.



Pozastavená částka bude uvolněna do 14 dnů po předložení dokladu o provedení nedodělků a odstranění vad
potvrzeného zástupcem objednatele pro věci technické (dále zástupce objednatele) a po vyklizení staveniště.



Lhůta splatnosti všech platebních dokladů činí 30 dnů od prokazatelného doručení objednateli.



Platební doklady budou adresovány a doručovány (možno i osobně do podatelny) na Severočeskou vodárenskou
společnost a.s. se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon
č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), tzn.:
 označení faktury a její číslo
 název a sídlo zhotovitele a objednatele
 bankovní spojení zhotovitele a objednatele
 IČ a DIČ zhotovitele a objednatele
 předmět smlouvy (název a č. stavby) a číslo smlouvy (objednatele)
 cenu díla, fakturovanou částku bez DPH a s DPH, bez pozastávky a s pozastávkou + přílohy, event. údaj o
přenesení daňové povinnosti
 datum zdanitelného plnění a datum splatnosti

 stanovisko a podpis zástupce objednatele, včetně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu a soupisu
provedených prací za fakturační období (u konečné faktury i předávací protokol)
 razítko a podpis zhotovitele
Nebude-li mít platební doklad příslušné náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta
splatnosti.


Do 14 dnů od předání staveniště předloží zhotovitel objednateli podrobný platební kalendář a harmonogram prací
včetně termínů dílčího plnění realizace stavby.



Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat k prvnímu dni následujícího měsíce dílčí faktury. Dílčí fakturu vystaví
zhotovitel na základě zmocněncem objednatele odsouhlaseného soupisu prací provedených v příslušném období,
který bude nedílnou součástí dílčí faktury. Pro odsouhlasení soupisu provedených prací dohodly smluvní strany lhůtu
tři pracovní dny od jeho předložení.
Součet dílčích faktur, které budou proplaceny v jednotlivých měsících bude do výše 90% dohodnuté ceny stavby.
Konečných 10% dohodnuté ceny stavby bude uvolněno až po řádném předání díla bez vad a nedodělků. Takto
proplacené práce se prohlašují za dílčí zdanitelná plnění vždy k poslednímu dni v měsíci. Jejich úhrada neznamená
předání a převzetí ani začátek záruční doby. Smluvní strany se dohodly, že faktura bude zhotovitelem vystavena jen
v případě, že cena prací provedených v příslušném období přesáhne 50.000,- Kč.



Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do předání a převzetí kompletně dokončeného díla
objednatelem, ledaže by ke škodě došlo i jinak.



Zhotovitel nese veškerou odpovědnost (obecná odpovědnost i zvláštní odpovědnosti) za případné poškození a
zničení materiálů, zařízení, mechanismů a pomůcek, škody způsobené objednateli, provozovateli a třetím osobám,
jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla.



Zhotovitel prohlašuje, že je pro tento obchodní případ dostatečně pojištěn. Kopie pojistné smlouvy bude objednateli
předložena do 10 dnů od podpisu této smlouvy. Objednatel požaduje, aby pojistná smlouva obsahovala hodnotu
plnění min. 100% ceny díla. V případě, že předložená pojistná smlouva není pro dílo uvedeného rozsahu dostatečná,
zajistí zhotovitel její rozšíření.



Projektová dokumentace bude zhotoviteli předána ve dvou vyhotoveních při předání staveniště (toto vyhotovení
může být i v elektronické podobě na příslušném nosiči). Vyjádření veřejnoprávních orgánů a správní rozhodnutí
související s prováděním díla budou předána v jednom vyhotovení.
Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 14 dnů od výzvy objednatele k převzetí staveniště. Zhotovitel
je při přejímce staveniště povinen prověřit, zda toto nemá zjevné překážky nebo vady bránící provedení díla.




Staveniště bude předáno zápisem a bude zhotoviteli poskytnuto bezplatně po dobu plnění.



Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště, deponie v rozsahu potřebném pro realizaci stavby na pozemcích
k tomu určených. Zhotovitel je povinen si zařídit případné správní rozhodnutí potřebná ke zbudování zařízení
staveniště nebo deponií. Náklady na povolení, vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně uvedení
pozemků do původního stavu jsou zahrnuty v ceně díla.



Zhotovitel zahrnul do ceny všechny poplatky za uložení vzniklých odpadů.



Případný zdroj vody, elektrické energie a další si zhotovitel smluvně zajistí u provozovatelů těchto zařízení.



Zhotovitel provede taková opatření, aby plochy v obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými a jinými podobnými
produkty. Zhotovitel nesmí v průběhu výstavby přerušit dodávky elektrického proudu a telekomunikačního spojení
k nemovitostem nacházejícím se podél realizované stavby. Veškeré náklady a sankce vyplývajícím z poškození a
jejich obnovy nese zhotovitel.



Zhotovitel je povinen užívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním
škody, odpovídá za ně zhotovitel.



Staveniště bude vyklizeno včetně všech součástí zařízení staveniště a likvidace všech odpadů vzniklých při stavbě
do 15-ti dnů po předání a převzetí stavby.



Zhotovitel zajistí povolení ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací podle zákona
13/1997Sb., pokud je to k provedení stavby nutné, a vytyčení stávajících podzemních zařízení na místě. Tyto
náklady jsou obsaženy v ceně díla.
Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možné dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je zhotovitel povinen
vyzvat tři dny předem zástupce objednatele k provedení kontroly a vydání písemného souhlasu s pokračováním
prací. Zástupce objednatele současně prověří zaměření skutečného provedení zakrývaných částí díla, bez jeho
existence nevydá souhlas s pokračováním prací. V opačném případě je zhotovitel povinen na žádost zástupce
objednatele zakryté práce na vlastní náklad odkrýt. O kontrole bude vždy proveden zápis ve stavebním deníku. Tyto
práce budou vždy s dostatečným předstihem specifikovány zástupcem objednatele.





Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit pracemi
bezvadnými. Vznikla-li by nahrazováním objednateli škoda, hradí zhotovitel i ji. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené
objednatelem vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy.



Zhotovitel je povinen řídit se pokyny koordinátora BOZP. Zhotovitel v plné míře zajistí opatření k zajištění
protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce oprávněných osob (zaměstnanci zhotovitele, objednatele,
provozovatele a projektanta pověřeného autorským dozorem) v prostoru staveniště a zabezpečí vybavení svých
pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavby budou dodržena
ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
na ochranu zdraví osob na staveništi. Oprávněné osoby (zaměstnanci zhotovitele, objednatele, provozovatele a
projektanta pověřeného autorským dozorem), které mají přístup na staveniště, musí respektovat veškerá opatření
zhotovitele k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce o kterých byly informovány.
Zhotovitel je povinen zabezpečit každé předané staveniště tak, aby bylo zamezeno volnému pohybu třetích osob.
Zhotovitel dále odpovídá za zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce. V případě, že není určen koordinátor
BOZP odpovídá zhotovitel za zpracování a aktualizaci plánu BOZP, dle podmínek platné legislativy. Zhotovitel je
dále povinen neprodleně informovat objednatele o všech změnách týkajících se provádění stavby, které by mohli
vést ke stanovení požadavku na zajištění činností koordinátora BOZP. Při nesplnění této povinnosti odpovídá za
všechny škody, které vzniknou objednateli a je povinen uhradit vzniklou škodu. V případě zjištění, že zhotovitel
nezajistil opatření k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce je objednatel oprávněn stavbu pozastavit do doby,
než bude sjednána náprava. Po tuto dobu nevzniká zhotoviteli právo na prodloužení termínu dokončení díla a
souvisejících dílčích termínů.



Zhotovitel zajistí na vlastní náklady, které jsou zahrnuty v ceně díla:
 označení stavby v souladu s požadavky zák.č.183/2006 Sb., stavební zákon, a dalších předpisů;
 označení stavby informačními cedulemi dle požadavku Objednatele, a to nejpozději v den zahájení stavebních
prací. Cedule musí být vyrobeny z odolného materiálu dle předepsaného vzoru, který je ke stažení na
www.svs.cz/
 povolení ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací podle zákona
13/1997 Sb., pokud je to k provedení stavby nutné, povolení k zásahům do veřejného prostranství, uzavírek,
umístění a údržbu dopravních značek a provede nutná opatření, která příslušný úřad nařídí;
 zavazuje se k úzké spolupráci s provozovatelem při realizaci stavby;
 vstupy na pozemky a nemovitosti, včetně jejich zpětného předání zpět jejich vlastníkům;
 při realizaci stavby bude minimalizována prašnost – plocha a příjezdové komunikace budou čištěny, v případě
dlouhodobého sucha kropeny;
 geodetické zaměření stavby dle skutečného provedení vč. digitální podoby;
 vytýčení podzemních inženýrských sítí včetně ochranných pásem nadzemních vedení, uvedených v projektové
dokumentaci a dodržení podmínek správců sítí. Za jejich případné poškození nese zhotovitel plnou
zodpovědnost;
 vytýčení prostorové polohy stavby v souladu s předanou projektovou dokumentací oprávněným
geodetem (před zahájením stavby);
 zpracování projektu skutečného provedení stavby
 tlakové zkoušky potrubí
 barevnou fotodokumentaci staveniště před zahájením prací a průběhu stavby (v rozsahu minimálně 10
fotografií za týden)



Všechny zkameněliny, vykopávky a jiné předměty geologického či archeologického významu nalezená na místě
stavby jsou vlastnictvím českého státu. V případě nálezu těchto předmětů bude zhotovitel bezodkladně informovat
zástupce investora a pracovníky archeologických služeb.



Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími účastníky výstavby s cílem vytvořit co nejlepší
podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace a zprovoznění stavby.



Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení.



Zástupce objednatele organizuje v pravidelných, maximálně měsíčních intervalech kontrolní dny stavby za účasti
zástupců objednatele, zhotovitele, provozovatele a projektanta. V případě, že došlo ke skutečnostem, které ovlivňují
postup prací, předloží zhotovitel na kontrolním dnu aktualizované termíny plnění. Nasmlouvané termíny plnění
mohou být aktualizovány pouze ze závažných nepředvídatelných důvodů. Objednatel s návrhem nemusí souhlasit
a může trvat na původních termínech daných smlouvou se všemi důsledky z toho vyplývajícími.



Zástupce objednatele nebo koordinátor BOZP má právo dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud
odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví
pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody.



S odpadem vzniklým při stavbě bude naloženo dle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění
a vyhlášky MŽP č. 383/2011 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.



Zhotovitel se zavazuje, že před zahájením stavby předá objednateli čestné prohlášení o tom, jaký objem prací bude
zadán subdodavatelům. Každý subdodavatel (název, sídlo, IČ, spisová značka v obchodním rejstříku), specifikace
části stavby jím zajišťovaná a objem prací v korunách bude v čestném prohlášení uveden jednotlivě. Tyto hodnoty
využije objednavatel jako výchozí údaje k posouzení splnění maximálního povoleného podílu subdodavatelů na
realizaci stavby. Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změně údajů uvedených v čestném prohlášení, je zhotovitel
povinen bezodkladně čestné prohlášení aktualizovat. Zhotovitel ručí objednateli za pravdivost poskytnutých údajů a
za to, že objem prací zadaných subdodavatelům nebude převyšovat limit, uvedený v nabídce výběrového řízení této
stavby. Dále si objednatel vyhrazuje právo odsouhlasovat zhotoviteli jeho subdodavatele, kteří se budou podílet na
díle více jak 10% objemu prací. Bez tohoto souhlasu objednatele se nemohou výše uvedení subdodavatelé na
pracích podílet.



Zhotovitel nesmí pověřit jiné osoby zhotovením celého díla - je oprávněn pověřit je prováděním části díla, a to pouze
jako své subdodavatele. V případě nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy již
bez dalšího z důvodů porušení smlouvy podstatným způsobem.



Zhotovitel je povinen předložit na výzvu objednatele veškeré smlouvy se všemi subdodavateli, ve znění všech
dodatků. Splnění této povinnosti je zajištěno zárukou za řádné provedení díla. Zhotovitel ve smlouvách
se subdodavateli nesjedná takové ustanovení, které by splnění této povinnosti bránilo.



Objednatel je oprávněn požadovat odvolání osoby zaměstnané zhotovitelem zejména v těchto případech:

- osoba si trvale nesprávně počíná nebo je nedbalá

- osoba plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale

- osoba neplní některá ustanovení smlouvy o dílo

- osoba se trvale chová tak, že ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí



Zástupce zhotovitele pověřený vedením stavby musí mít oprávnění k vedení realizace staveb podle zvláštních
předpisů (§ 158 a 160 stavebního zákona) a plynně ovládat komunikační český jazyk. Jestliže plynně tento jazyk
neovládá, zhotovitel zajistí, aby byl po celou pracovní dobu k dispozici kvalifikovaný tlumočník.
V případě, že bude nutné osoby pověřené vedením stavby vyměnit, musí náhradníci splňovat veškeré požadavky
uvedené ve svazku 1 ZD.
Tyto změny ve vedení stavby musí být předem odsouhlaseny zástupcem objednatele!








Zhotovitel dodá veškerá technologická zařízení nová, která mají záruční i pozáruční servis u organizací
registrovaných v ČR.
V případě, že provozovatel vodohospodářské infrastruktury objednatele, společnost Severočeské vodovody a
kanalizace, a.s., IČ: 49099451, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550 (dále jen „SČVK“), poptá od
zhotovitele mimo režim této smlouvy provedení stavebních prací na přípojkách, které souvisí s vodovodní a
kanalizační infrastrukturou objednatele, na níž jsou tímto zhotovitelem prováděny stavební práce dle této smlouvy
(dále též „Přípojka“), zavazuje se zhotovitel dát vůči SČVK do 7 pracovních dnů nabídku na provedení takových
prací, a to za cenových podmínek, které nebudou horší, než podmínky uvedené v této smlouvě. SČVK bude na
předloženou nabídku reagovat do 3 pracovních dnů od jejího předložení zhotovitelem. V rámci poptání stavebních
prací na Přípojce od zhotovitele ze strany SČVK dle tohoto ustanovení smlouvy SČVK v den předání staveniště
(mezi objednatelem a zhotovitelem) informuje zhotovitele o předpokládaném rozsahu opravy Přípojek včetně jejich
předpokládaného určení (identifikace).
V případě, že zhotovitel odkryje v rámci provádění stavebních prací (díla) Přípojku, která původně nebyla SČVK
označena k opravě, je povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně objednateli a současně SČVK. SČVK se vyjádří
nejpozději do druhého dne ve vztahu k dotčené Přípojce (zda bude přepojena či opravena) ve formě zápisu do
stavebního deníku, přičemž SČVK je následně oprávněna požadovat po zhotoviteli provedení stavebních prací na
odkryté Přípojce. Po dokončení prací na Přípojce potvrdí SČVK zápisem do stavebního deníku, že práce na Přípojce
byly provedeny v pořádku.
Kontaktní osobou SČVK oprávněnou komunikovat se zhotovitelem v souvislosti s provedením stavebních prací na
Přípojkách je pan Martin Štorek tel.: +420 724 113 026, e-mail: martin.storek@scvk.cz .



K předání a převzetí dokončeného díla písemně vyzve zhotovitel zástupce objednatele minimálně pět pracovních
dní před navrhovaným termínem. Předání a převzetí bude provedeno písemně protokolem o předání a převzetí
díla. Objednatel převezme pouze dílo, které nebude vykazovat vady a nedodělky bránící řádnému užívání.
V protokolu o předání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky včetně termínů jejich odstranění.
K řízení o předání a převzetí dokončené stavby předloží zhotovitel následující doklady ve 3 vyhotoveních, pokud
dále v textu není počet dokumentů upraven jinak:
 úplná technická dokumentace opravená dle skutečného provedení stavby opatřená razítkem a podpisem
odpovědného zástupce zhotovitele,
 protokol o vytýčení stavby oprávněným geodetem,
 zaměření tras budovaných inženýrských sítí, včetně objektů na síti do souřadnic podle přílohy Výzvy k podání
nabídky, vyhotovené oprávněným geodetem, dále zaměření tras a objektů do katastrální mapy a 6 vyhotovení
geometrického plánu jako podkladu pro věcná břemena,
 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 prohlášení o shodě, atesty dodaných materiálů a zařízení na stavbu,
 doklad o uložení odpadů dle zákona o odpadech,
 2x barevná fotodokumentace pořízená před zahájením, v průběhu a po dokončení stavby (fotodokumentace
bude předána na CD v rozsahu minimálně 10 fotografií stavby za týden),
 zápisy o provedených individuálních a komplexních zkouškách dle daného typu stavby (zkoušky přídržnosti
apod.),
 zápisy o tlakových zkouškách, zkouškách těsnosti kanalizací, zkouškách celistvosti zemnícího pásku,
zkouškách o průchodnosti kanalizací (TV kamera), doklad o nezávadnosti pitné vody v potrubí (dle daného
typu stavby)
 doklad z průběžného hutnění zásypů rýh v komunikacích a chodnících,
 prohlášení zhotovitele stavby o kvalitě provedených dodávek stavby s popisem změn stavby při dokončení,
které byly odsouhlaseny objednatelem a projektantem,
 zápisy o úspěšném předání dotčených pozemků vlastníkům (uživatelům) včetně dotčených komunikací,
chodníků a veřejných prostranství,
 1x originál stavebního deníku,
 prohlášení o jakosti a kompletnosti díla,
 další doklady, vyžádané zástupcem objednatele s patřičným předstihem.



Dílo bude předáváno a přejímáno jako celek, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.



O průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník, který musí být během pracovní doby trvale přístupný.
Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce. V deníku nesmí být vynechávána
prázdná místa.



Povinnost vést stavební deník začíná dnem předání a převzetí první části staveniště a končí zhotoviteli dnem
odstranění poslední vady nebo provedením posledního nedodělku dle zápisu o předání a převzetí.



Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku:
 pracovník projektanta, pověřený výkonem autorského dozoru,
 orgány státního stavebního dohledu,
 příslušné orgány státní správy,
 zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.



Jestliže zástupce objednatele nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je
povinen do tří pracovních dnů se k zápisu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Pokud má
objednatel na stavbě občasný stavební dozor, prodlužuje se termín k vyjádření na pět dnů, s tím že zhotovitel je
povinen zaslat průpis stavebního deníku, v případě potřeby vyjádření k zápisu, v den provedení zápisu emailem
nebo faxem objednateli a zástupci objednatele.



Zástupci objednatele je v průběhu realizace stavby předáván originál stavebního deníku. Originál archivuje
objednatel po dobu deseti let ode dne protokolárního předání a převzetí stavby. První a druhý průpis bude
zhotovitel ukládat odděleně od originálu, aby byl k dispozici v případě zničení nebo ztráty originálu.



Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy o dílo.

Svobodová Tereza
Předmět:

Stanovisko právníka

From: Narcis Tomášek ml. [mailto:tomasekml@aknt.cz]
Sent: Tuesday, September 11, 2018 3:01 PM
To: Svobodová Tereza <tereza.svobodova@mmdecin.cz>
Subject: Re: prohlášení - prosím max. zítra

Dobrý den,
smlouva je způsobilá založit práva a povinnosti v ní obsažená. Stanoviska naší AK je, tedy, kladné.
Zdraví
Mgr. Narcis Tomášek ml.
Advokátní koncipient
Advokátní kancelář Narcis Tomášek & partneři
U Starého Mostu 111/4, Děčín 405 02
From: Svobodová Tereza [mailto:tereza.svobodova@mmdecin.cz]
Sent: Friday, September 07, 2018 3:07 PM
To: 'Narcis Tomášek ml.' <tomasekml@aknt.cz>
Cc: 'Stajnerova Martina' <martina.stajnerova@mmdecin.cz>
Subject: RE: PROSÍM DO PÁTKU-31.8. do 8:00h.
Dobrý den pane magistře,
rada města doporučila dne 4.9. zastupitelstvu města schválit rámcovou i prováděcí smlouvu s SVS a.s. K materiálu do
zastupitelstva města si rada města přeje připojit „stanovisko právníků“.
Prosím Vás tímto o toto stanovisko. Domnívám se, že postačí prohlášení, že jsme smlouvy společně konzultovali a
z Vašeho pohledu jsou OK. Na původní verzi „smlouvy o spolupráci“ jsme spolupracovali s kolegyní Hudkovou a
v závěru s panem Zemanem (ve vztahu k připravované smlouvě o dílo na realizaci akce). V příloze posílám finální
smlouvy včetně příloh, které rada města doporučuje zastupitelstvu schválit.
Díky moc a přeji krásný víkend, Tereza Svobodová
__________________
Ing. Tereza Svobodová
Magistrát města Děčín
Odbor rozvoje - Oddělení strategického rozvoje a řízení projektů
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
tel: 412 593 284
e-mail: tereza.svobodova@mmdecin.cz
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Konané dne: 20. 9. 2018
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Název:
Žádost sportovního klubu FK JUNIOR Děčín z.s. o dotaci
Mimořádný materiál:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo žádost sportovního klubu FK JUNIOR Děčín z.s., IČ: 66105609, Ústecká
1961/3, Děčín V-Rozbělesy, 405 02 Děčín o poskytnutí dotace ve výši 130.000,00 Kč na sportovní činnost s
dětmi a mládeží a
rozhodlo
o poskytnutí finanční dotace sportovnímu klubu FK JUNIOR Děčín z.s., IČ: 66105609, Ústecká 1961/3, Děčín
V-Rozbělesy, 405 02 Děčín ve výši 130.000,00 Kč na sportovní činnost s dětmi a mládeží a o uzavření
veřejnoprávní smlouvy.

Stanovisko RM:
Rada města projednala žádost sportovního klubu FK JUNIOR Děčín z.s., IČ: 66105609, Ústecká 1961/3,
Děčín V-Rozbělesy, 405 02 Děčín o dotaci ve výši 130.000,00 Kč na sportovní činnost s dětmi a mládeží a
usnesením č. RM 18 15A 39 01 ze dne 13. 9. 2018 doporučuje rozhodnout o poskytnutí dotace ve výši
130.000,00 Kč a o uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Cena:

130 000,00

Návrh postupu:

RM doporučuje rozhodnout

Důvodová zpráva:
Odbor školství a kultury předkládá zastupitelstvu města návrh dotace pro FK JUNIOR Děčín z.s. ve výši
130.000,00 Kč. Účelově se jedná o podporu činnosti s dětmi a mládeží pro rok 2018 v oblasti sportu. 4 celky
žáků FK JUNIOR Děčín z.s. postoupily do vyšší soutěže řízené Fotbalovou asociací ČR (FAČR). Jedná se
konkrétně o zařazení dvou celků starších žáků U15 a U14 do České divize starších žáků a dvou celků
mladších žáků U13 a U12 do České ligy mladších žáků.
Statutární město Děčín obdrželo žádost o dotaci od uvedeného sportovního klubu, kdy díky uvedenému
postupu hráčů do vyšší soutěže, však dochází k téměř dvojnásobnému navýšení nákladů na autobusovou
dopravu k zápasům. Doposud se utkání konala na území Ústeckého kraje. Nyní mají tyto 4 týmy zápasy po
celé České republice.
Komise sportovní dne 5. 9. 2018 posuzovala žádost „Liga opět v Děčíně“ a doporučuje podpořit zajištění
podmínek pro účast mládežnických celků FK JUNIOR Děčín z.s. ve vyšších republikových soutěžích v
celkové výši 130.000,00 Kč.
Vyjádření:

Příloha:

zadost FK JUNIOR
Decin_ANON.pdf

Komentář:

Příloha:

navrh smlouvy_FK
JUNIOR Dc.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Mgr. Bc. Iva Bajerová

Předkladatel:

Mgr. Hana Cermonová

OSK

13.9.2018 14:45 podepsáno
14.9.2018 08:27 podepsáno
typ zobrazení

anonymně

Číslo smlouvy poskytovatele:

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

I. Subjekty smlouvy
1) Statutární město Děčín, IČ: 002 61 238, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly,
č. ú. 921402389/0800, ved.u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín, dále jen jako
„poskytovatel dotace“.
Zastoupené Mgr. Marií Blažkovou, primátorkou.
2) FK JUNIOR Děčín z.s., IČ: 661 05 609, Ústecká 1961/3, Děčín V-Rozbělesy, 405 02 Děčín,
č. účtu 3953100207/0100, ved. u. KB Děčín, a.s., dále jen jako „příjemce dotace“.
Zastoupený Miroslavem Tylem, jednatelem.
II. Předmět smlouvy
1) Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace na projekty „Liga opět v Děčíně“ ve výši
130.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Děčín, kapitoly školství a kultury, v souladu
s ustanovením § 85 zák. čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a ust. § 9 odst. 1 písm. h) zák. čís. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o dotaci na podporu
aktivit v oblasti sportu 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 130.000,- Kč na projekty
„Liga opět v Děčíně“ 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 01.09.2018 do 31.12.2018. V této době také bude dosaženo účelu dotace.
5) Účel dotace: podpora subjektů zajišťujících sportovní činnost dětí a mládeže,
podpora volnočasových aktivit v oblasti sportu, reprezentaci statutárního města Děčín.
Finanční prostředky budou použity následovně:
40.000,- Kč - materiálové náklady,
90.000,- Kč – doprava na zápasy.

III. Povinnosti příjemce
1) Dotace je poskytována za těchto podmínek:
Příjemce dotace:
a) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedeném v článku II. této smlouvy,
dle předloženého projektu, v souladu s položkami nákladového členění předloženého
rozpočtu, ve výši schválené dotace. K jakýmkoliv změnám projektu nad povolených 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 za rok 2018,

1

2)

3)
4)

5)
6)

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, 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 příjemce dotace zavazuje využívat ke své hlavní činnosti po
dobu nejméně pěti let nebo se souhlasem poskytovatele dotace bezúplatně převést jiné
neziskové organizaci,
Příjemce dotace je oprávněn před dnem vyúčtování poskytnuté dotace, učinit písemné
prohlášení, že projekt, na který byla dotace poskytnuta, nezrealizuje. Pro případ, že tak učiní,
je povinen zaplatit poskytovateli dotace úrok z prodlení stanovený předpisem
občanskoprávním, který počne plynout ode dne připsání dotace na účet příjemce dotace až do
dne připsání vrácené dotace na účet poskytovatele dotace.
Příjemce dotace je povinen ve lhůtě do 15.01. roku následujícího po roku, na který mu byla
dotace poskytnuta, vrátit poskytovateli dotace nevyčerpanou část dotace na č. ú.
921402389/0800 ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín.
S vrácením dotace je příjemce dotace povinen zaslat poskytovateli dotace avízo o vrácených
finančních prostředcích na účet poskytovatele dotace. Avízo musí obsahovat název příjemce
dotace, název projektu, číslo účtu, ze kterého byly prostředky zaslány, číslo účtu, na které byly
prostředky zaslány, variabilní symbol (IČ), pod kterým byly prostředky zaslány a datum
odeslání. Avízo je příjemce dotace povinen doručit prostřednictvím podatelny Magistrátu města
Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly.
Příjemce dotace je povinen ve lhůtě do 15 dnů ode dne obdržení výzvy vrátit poskytovateli
dotace neuznatelné náklady zjištěné při kontrole předloženého vyúčtování na č. ú. 19921402389/0800, vedený u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín.
Příjemce dotace je v případě zrušení právnické osoby s likvidací povinen předložit
poskytovateli vyúčtování dotace a nevyčerpané finanční prostředky ke dni zrušení právnické
osoby s likvidací vrátit na č. ú. 921402389/0800 ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín.
V případě přeměny právnické osoby je příjemce dotace povinen informovat poskytovatele
dotace písemnou formou do pěti dnů od této přeměny o tom, na který subjekt přejdou práva a
povinnosti z této smlouvy. Pokud takto příjemce neučiní při rozdělení právnické osoby a
poskytovatele neinformuje, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy, je
povinen provést závěrečné vyúčtování, a to ke dni rozdělení právnické osoby, a nevyčerpanou
část dotace vrátit poskytovateli na výše uvedený účet, a to do 15 dnů – k tomuto jsou zavázáni
jak nástupce právnické osoby, tak samotná právnická osoba.

IV. Ostatní a závěrečná ustanovení
1) Smluvní strany se dohodly, s přihlédnutím k zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že tato smlouva bude
poskytovatelem dotace zveřejněna.
2) Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět s výpovědní dobou o délce 15 dnů tuto smlouvu
v případě, že:
a) dotace byla příjemci dotace poskytnuta na základě nepravdivých údajů,
b) příjemce dotace použije dotaci v rozporu s účelem uvedeným v čl. II. této smlouvy,
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.
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4) Příjemce dotace bere na vědomí, že na poskytnutou dotaci se vztahuje zák. čís. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Nedodržení podmínek a nesplnění povinností
stanovených touto smlouvou příjemcem bude posuzováno jako porušení rozpočtové kázně
ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb. Příjemce dotace je v takovém případě povinen odvést
neoprávněně použité nebo zadržené finanční prostředky do rozpočtu poskytovatele včetně
sankce stanovené tímto zákonem.
5) Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2018. Smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě
smluvních stran pouze formou písemných očíslovaných dodatků. Smlouva nabývá platnosti
dnem jejího uzavření a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
6) Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 výtiscích, přičemž smluvní strany obdrží po jednom
vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich vůli a na důkaz tohoto
podepisují.

V Děčíně dne

V Děčíně dne

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

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

za poskytovatele dotace
Mgr. Marie Blažková

za příjemce dotace
Miroslav Tyl
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Konané dne: 20. 9. 2018
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Název:
Výměna střešního pláště zimního stadionu Děčín
Mimořádný materiál:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo žádost HC Děčín z.s. o souhlas s realizací investiční akce a o souhlas s
poskytnutím dotace v rámci programu MŠMT ČR - 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu ÚSC, SK a TJ za účelem spolufinancování akce „Výměna střešního pláště zimního stadionu Děčín“ a
schvaluje
1. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 16 10 04 12 ze dne 15.12.2016 v plném znění z důvodu
nových skutečností,
2. poskytnutí dotace jako spoluúčast při financování a realizaci akce “Výměna střešního pláště zimního
stadionu Děčín“ v případě schválení dotace ze strany MŠMT ČR ve výši max. 9.000 tis. Kč vč. DPH.

Stanovisko RM:
Rada města na svém zasedání dne 18.9.2018 projednala žádost HC Děčín z.s. o souhlas s realizací
investiční akce a o souhlas s poskytnutím dotace v rámci programu MŠMT ČR - 133D 531 Podpora
materiálně technické základny sportu - ÚSC, SK a TJ za účelem spolufinancování akce „Výměna střešního
pláště zimního stadionu Děčín“ a usnesením č. RM 18 16 37 14
schválila
1. revokaci usnesení rady města č. RM 16 20 37 42 ze dne 22.11.2016 v plném znění z důvodu nových
skutečností,
2. záměr realizace akce: „Výměna střešního pláště zimního stadionu v Děčíně“,
3. podání žádosti ze strany HC Děčín z.s. o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu z programu MŠMT ČR 133 530, podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu - ÚSC, SK a TJ pro akci:
„Výměna střešního pláště zimního stadionu Děčín“ a
doporučila zastupitelstvu města
1. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 16 10 04 12 ze dne 15.12.2016 v plném znění z důvodu
nových skutečností,
2. schválit poskytnutí dotace jako spoluúčast při financování a realizaci akce “Výměna střešního pláště
zimního stadionu Děčín“ v případě schválení dotace ze strany MŠMT ČR ve výši max. 9.000 tis. Kč. vč. DPH.

Cena:

9 000 000,00

Návrh postupu:

RM doporučuje schválit revokaci usnesení a poskytnutí dotace, dle návrhu na usnesení

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- zastupitelstvo města dne 15.12.2016 projednalo žádost HC Děčín z.s. o poskytnutí dotace v rámci
programu MŠMT ČR - 133510 za účelem spolufinancování akce „Reko střecha - III. etapa“ a usnesením
č. ZM 16 10 04 13 schválilo poskytnutí dotace jako spoluúčast při financování a realizaci akce „Reko
střecha - III. etapa“ v případě schválení dotace ze strany MŠMT ČR ve výši max. 5.000 tis. Kč - v rámci
tohoto programu nebyla akce realizována.
- dne 11.9.2018 byla vyhlášena nová výzva k podávání žádostí v rámci programu 133 530, podprogram
133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu - ÚSC, SK a TJ, kde je oprávněným žadatelem
spolek vyvýjející činnost v oblasti sportu jako svou hlavní činnost - viz. příloha.
Dne 13.9.2018 obdržel OMH žádost od HC Děčín z.s. o realizaci investiční akce „Výměna střešního pláště
zimního stadionu Děčín“ a o zajištění případné spoluúčasti na této akci v případě kladného schválení
poskytovatelem dotace, a to ve výši max. 9.000 tis. Kč vč. DPH - viz. žádost.
Střecha zimního stadionu je dlouhodobě v nevyhovujícím stavu a je nutné ji co nejdříve vyměnit, v letošním
roce byla vypracována projektová dokumentace, kdy rozpočtem byla stanovena částka ve výši 28.863 tis. Kč
vč. DPH.
OMH již řadu let nárokuje tuto výměnu střešního pláště do rozpočtu města, dosud finanční prostředky na tuto
akci nebyly přiděleny, proto OMH doporučuje zastupitelstvu města schválit zajištění spoluúčasti statutárního
města Děčín ve výši max. 9.000 tis. Kč vč DPH s tím, že v případě kladného rozhodnutí o přidělení dotace,
bude tato záležitost dále řešena orgány města v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou, a to uzavřením
příslušného dodatku a smlouvy o poskytnutí dotace.
Jednou z podmínek výše uvedené dotace je podmínka, že majetek pořízený z dotace bude využíván po dobu
10 let od jeho pořízení za účelem, pro který je dotace poskytována. Jednou z dalších podmínek je, že předmět
investiční akce nebude po dobu 10 let od jeho pořízení převeden na jinou osobu a po dobu 10 let od jeho
pořízení je účastník programu (HC Děčín z.s.) povinen jej řádně provozovat - viz. příloha.
Stanovisko OE:
Na základě vyjádření odboru ekonomického nelze v současné době konstatovat, že město má prokazatelně
zajištěno vlastní nutné spolufinancování akce, a to vzhledem k tomu, že rozpočet na rok 2019 není dosud ani
sestaven, ani schválen. Na základě již předložených požadavků odborů je na rok 2019 uplatňován požadavek
ve výši více než 100 mil. Kč na rozestavěné akce a více jak 28 mil. Kč na schválené projekty, které jsou již v
realizaci. Mimoto jsou orgány města schváleny záměry předfinancování a spolufinancování dalších akcí. V
případě schválení splacení úvěru nebude mít město ani žádné finanční rezervy.
Vyjádření:
Příloha: žádost HC anon.pdf

Komentář:

VÝZVA Příloha: 133D531_revize_final_we
b anon.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martin Kříž

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

OMH

19.9.2018 10:50 podepsáno
19.9.2018 11:24 podepsáno
typ zobrazení

anonymně

název:
právní forma:
sídlo:

HC Děčín
spolek
Zimní stadion
Oblouková 638/21
405 01 Děčín I

tel.:
fax:
url:
ič:
dič:
čú:

69387605
178 - 69387605
3294120369/0800

datum:
vyřizuje/tel.:
e-mail:
váš dopis zn./ze dne:

Rada města
Magistrát města Děčín
Mírové nám. 1175/5
405 38 Děčín IV

13. 9. 2018

Věc: Souhlas s realizací investiční akce
Vážená paní primátorko, vážení radní
Dne 11. 9. 2018 byla vypsána výzva k podávání žádostí v rámci programu 133D 531 Podpora
materiálně technické základy sportu – ÚSC, SK a TJ, do kterého bychom se rádi přihlásili.
Tímto Vás žádám o souhlas statutárního města Děčín, jako vlastníka budovy Zimního stadionu
na adrese Oblouková 638/21, Děčín I, 405 02, na pozemku p.č. 2540/2 v katastrálním území
č. 624926 - Děčín, s realizací investiční akce "Výměna střešního pláště zimního stadionu
Děčín". Zároveň Vás žádám o zajištění spoluúčasti statutárního města Děčín na dofinancování,
a to do úrovně rozpočtu projektu (předpokládaná spoluúčast ve výši 30% nákladů, tj.: 9
000 tis. Kč). Projektantem byl v roce 2016 stanoven rozpočet ve výši 28.863.505,82 Kč vč.
DPH. Necháváme si určitou rezervu v případě navýšení aktuálních cen, dále pro inženýrskou
činnost (technický dozor investora, koordinátor BOZP, autorský dozor apod.) a také možnost
víceprací neobsahující původní rozpočet při odhalení skutečného stavu. Celkově bude žádáno o
dotaci ve výši 21 000 tis. Kč.
K realizaci celé akce je nutné zajistit následující:



Žadatel má prokazatelně zajištěno vlastní nutné spolufinancování akce.
Žadatel doložil usnesení zastupitelstva se souhlasem k závazku financování
investiční akce v konkrétní výši – v případě, že žadateli nevznikla povinnost dle
bodu 3.1 b) jedná se o nepovinnou přílohu.

Další podmínkou je např.






Majetek pořízený z dotace ze SR dle Rozhodnutí bude využíván v souladu se zákonem č.
586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. U staveb bude využíván
po dobu 10 let od jeho pořízení za účelem, pro který je dotace poskytována. Termínem
pořízení je termín ukončení realizace akce stanovený v Rozhodnutí.
Předmět investiční akce nebude po dobu 10 let od jeho pořízení převeden na jinou
osobu a po dobu 10 let od jeho pořízení je účastník programu povinen jej řádně
provozovat.
Účastník programu je povinen po dobu nejméně 10 let od termínu ukončení
závěrečného vyhodnocení akce uchovávat veškeré doklady a písemnosti potřebné k
řádnému provedení kontroly použití prostředků SR.

Veškeré další podrobnosti lze nalézt na webových stránkách: http://www.msmt.cz/sport1/vyzva-k-podavani-zadosti-v-ramci-podprogramu-133d-531-1

Příloha: Výzva V3 Sport, investice 2019/2020

název: HC Děčín
adresa: Oblouková 638/21
405 02 Děčín I

tel.: +420 412 512 790
fax: +420 412 512 790
url: www.hcdecin.cz

ič: 69387605
dič: 178 - 69387605

Výzva č.j.: MSMT-23457/2018-2

VÝZVA V3 Sport, investice 2019/2020
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
k předložení žádosti o dotaci v rámci programu
133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024
Podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ
(dále jen „výzva“)
Program
133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024
Podprogram
133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ
Správce programu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“)
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Základní vymezení výzvy

1.1

Typ výzvy

Obecná
1.2

Oprávněný žadatel o dotaci (právní forma účastníka programu)

Spolek splňující podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen
„NOZ“) a vyvíjející činnost v oblasti sportu jako svou hlavní činnost
(v souladu s NOZ), a to včetně pobočného spolku. Jedná se pouze o sportovní kluby (dále
jen „SK“) a tělovýchovné jednoty (dále jen „TJ“).
Pokud bude dále v textu uvedeno „spolek“, vždy se jedná o tuto právní formu uchazeče.
1.3

Harmonogram výzvy

Začátek příjmu žádostí o poskytnutí dotace:
Konec příjmu žádostí o poskytnutí dotace:
Předpokládaný termín pro zveřejnění výsledků:
Vyčerpání dotace max. do:
Nejzazší termín ukončení realizace akce1:

11. 09. 2018
15. 10. 2018
31. 01. 2019
31. 12. 2019
30. 06. 2020

1

Termínem ukončení realizace akce se rozumí doba, kdy byl sepsán protokol o předání a převzetí stavby, a to bez
vad a nedodělků bránících v užívání. Pokud byl vydán akt orgánu, který realizaci povoloval (stavení povolení), je
za termín ukončení akce považován termín vydání kolaudačního souhlasu nebo souhlas s předběžným užíváním
stavby. V případě dodávky nebo služby je za termín ukončení akce považován termín převzetí dodávky či služby.

1

Výzva č.j.: MSMT-23457/2018-2

1.4

Alokace pro výzvu (objem státního rozpočtu – kapitola 333-MŠMT)

500 mil. Kč2
1.5

Zdroje financování
a) státní rozpočet,
b) vlastní zdroje žadatele o dotaci
c) ostatní zdroje (zdroje územních samosprávných celků, jiných dotačních titulů,
bankovních institucí, apod.)

1.6

Limit poskytnuté dotace3
a) minimálně:
b) maximálně:

1.7

4 mil. Kč
30 mil. Kč

Podíl vlastních zdrojů žadatele o dotaci

Minimálně 30% z celkových způsobilých výdajů akce. Povinný procentuální podíl vlastních
zdrojů musí činit minimálně 30% přesně (např. hodnota 29,999 % nebude splňovat podmínku
výzvy a žadatel bude vyřazen).4

1.8

Cíle výzvy

Cíl 1 – podpora sportování organizovaných sportovců ve všech věkových kategoriích s důrazem
na sport dětí a mládeže.
Cíl 2 – umožnění rovného přístupu ke sportovištím co nejširšímu počtu zájemců o sportování.
Cíl 3 – rozvíjení sportovně technických parametrů sportovišť tak, aby splňovaly požadavky
předepsané národními a mezinárodními sportovními federacemi, a aby sportovní zařízení byla
bezpečná pro sportovce i pro ostatní veřejnost.
Cíl 4 – technické zhodnocení sportovních zařízení, které povede ke zlepšení jejich hygienické
úrovně v souladu se zájmy ochrany přírody.

2

Jedná se částku minimální, rozhodnutím MŠMT může být tato částka navýšena.
Při nedodržení minimálního nebo maximálního požadavku na poskytnutí dotace bude žadatel vyřazen.
4
Do spolufinancování účastníka programu mohou být zahrnuty způsobilé výdaje před vydáním řídícího
dokumentu, zejména výdaje na přípravu a zabezpečení akce (např. projektová dokumentace a související
inženýrská činnost apod.) – viz bod 2. Způsobilost a nezpůsobilost výdajů.
3
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1.9

Věcné zaměření výzvy

Primárně je tato výzva zaměřena na rozšiřování a zkvalitňování kapacit sportovních zařízení
v České republice, ať už formou rekonstrukce a obnovy stávajícího zařízení či výstavby nového.
Preferovány budou projekty zaměřené na krytá sportoviště.
MŠMT se zaměřuje na výše uvedenou podporu5:
a) rekonstrukce a modernizace stávajících prostor (včetně nástaveb):
 Rekonstrukcí se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho
účelu nebo technických parametrů, a to včetně nástaveb a přístaveb na stávající
objekty. Modernizací se rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti
majetku.
b) novostavby:
 Novou stavbou se rozumí veškerá nová stavební díla, která vznikají stavební
nebo montážní technologií bez podstatného napojení na stávající (původní)
stavbu. Za podstatné napojení se považuje napojení alespoň jednou celou plochou
obvodové stěny nové stavby. Novou stavbou dochází k zastavění volné plochy
pozemku a ke změně způsobu využití této plochy,
 za novou stavbu MŠMT dále považuje taktéž samostatnou ucelenou (samostatně
kolaudovanou) etapu dříve zahájené stavby.
Sportovními zařízeními se pro účely této výzvy rozumí objekty, pozemky, vodní plochy,
budovy nebo jejich soubory sloužící výhradně k realizaci a provozování sportovní činnosti.
Materiálně technickou základnou ve sportu se pro účely této výzvy rozumí sportovní
zařízení včetně jejich nezbytného technického a sociálního zázemí, které náleží ke sportovnímu
zařízení.
Výzva se nevztahuje na:
mobilní kluziště, dopravní nebo dětské hřiště, aquapark, veřejné koupaliště, školní sportoviště
(tělocvična nebo hřiště - objekt je využíván jako školní sportoviště a je prokazatelně umístěn
v areálu školy)
1.10 Závazné parametry akce:
a) obestavěný prostor celkem

m3

b) plocha užitková celkem

m2

Konečné posouzení toho, zda se jedná o stavbu kategorie a) či b), bude předmětem věcného hodnocení žádosti,
a to včetně posouzení předložené projektové dokumentace (bez ohledu na skutečnost jak byl daný projekt zařazen
žadatelem).
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1.11 Závazné indikátory výzvy6:

2
2.1

a) podpoření organizovaní sportovci celkem
 z toho dívek / žen

počet
počet

b) podpoření sportovci kategorie děti a mládeže
 z toho dívek / žen

počet
počet

Způsobilost a nezpůsobilost výdajů
Způsobilé výdaje

Do způsobilých výdajů v rámci této výzvy lze zahrnout výdaje na aktivity spojené s přípravou
akce, které vznikly před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace, avšak po 01. 01. 2018. Za
způsobilé výdaje se v rámci akce považují výdaje, které prokazatelně souvisí s předmětem
investičního záměru (včetně výdajů uskutečněných před podáním žádosti), konkrétně se jedná
o výše uvedené výdaje na:
a) projektové a přípravné činnosti, které bezprostředně úzce souvisí s předmětem žádosti,
organizaci veřejných zakázek na stavební práce,
b) inženýrskou činnost (technický dozor investora, koordinátor BOZP, autorský dozor),
c) stavební práce úzce související s daným projektem včetně:
 vybudování inženýrských sítí,
 zajištění bezbariérového přístupu (v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.,
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání
staveb,
d) dodávky interiérového vybavení v případě novostavby7.
2.2

Nezpůsobilé výdaje

Za nezpůsobilé (výdaje nezahrnuté do celkové bilance potřeb a zdrojů) se považují zejména
výdaje na:
a) projektové činnosti a přípravné činnosti, které bezprostředně nesouvisí s předmětem
žádosti,
b) výdaje na předchozí neukončené a jiné etapy realizace záměru,

6

Výchozí hodnotou se rozumí počty sportovců, dětí a mládeže evidovaných ke dni podání žádosti o dotaci.
Hodnoty parametrů i indikátory jsou závazné a jsou uvedeny ve formulářích Evidenčního dotačního systému (dále
též „EDS“). EDS – Evidenční Dotační Systém – eviduje a řídí poskytování návratných finančních výpomocí
a dotací ze státního rozpočtu na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku
7
Jedná se o prvotní vybavení mobiliářem, do maximální výše podpory 500 tis. Kč.
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c) vybavení, které nesouvisí s předmětem IZ,
d) nákup nemovitých věcí,
e) neinvestiční vybavení (DDHM8 dle účetnictví) vyjma mobiliáře (např. nábytku) jako
prvotního vybavení v případě novostavby,
f) úpravy venkovních ploch, které bezprostředně nesouvisí s akcí,
g) provozní výdaje (např. energie, servisní úkony),
h) mzdové náklady a související náklady (např. náklady na vlastní stavební dozor),
i) úhrada nákladů souvisejících s použitím dočasných náhradních prostor za
rekonstruované prostory,
j) náklady na zpracování a administraci žádosti o poskytnutí dotace vč. výdajů na
související poradenství,
k) právní služby, bankovní a jiné poplatky, bankovní záruky,
l) sportovní zařízení strojního charakteru, které slouží přímo k provozování sportu,
případně k úpravě sportoviště. Jedná se o samostatné movité předměty,
s pořizovací cenou vyšší než 40 tis Kč, které nejsou zahrnuty do rozpočtu stavebních
akcí.

3
3.1

Obsah a způsob podání žádosti o poskytnutí dotace
Obsah žádosti o poskytnutí dotace

Do formuláře „Žádost o poskytnutí dotace“ se vyplňují údaje o žadateli a investiční akci, které
musí být v souladu s údaji uvedenými v investičním záměru, který tvoří přílohu žádosti.
Investiční záměr se stanovenou strukturou musí být zpracován v aktuální verzi formuláře
v souladu s požadavky této výzvy.
Ke každé žádosti musí být přiloženy povinné dokumenty, které tvoří přílohu žádosti.
Žádost (jedná se o vygenerovanou žádost z online formuláře) o poskytnutí dotace a IZ (originály
dokladů) předkládá žadatel o dotaci podepsané oprávněnou osobou (případně jinou osobou na
základě plné moci, jejíž originál nebo úředně ověřená kopie je doložena společně s těmito
dokumenty):
a) Souhrnné čestné prohlášení žadatele podepsané statutárním orgánem žadatele dle
závazného vzoru (příloha č. 1 výzvy):
 o zajištění vlastních nutných finančních prostředků na spolufinancování akce,
 o majetkových poměrech,
 že je způsobilým žadatelem dle zásad podprogramu,

8

DDHM – drobný dlouhodobý hmotný majetek
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 že je schopen finančně zajistit minimálně po dobu 10 let od uvedení objektu do
trvalého užívání jeho udržitelnost,
 že není v prodlení s plněním svých závazků vůči státnímu ani jinému veřejnému
rozpočtu včetně vyrovnaných závazků vůči České správě sociálního
zabezpečení,
 že veškeré nemovité věci, které jsou předmětem dotace, nejsou zatíženy
zástavním právem nebo bankovním úvěrem či jinou obdobnou formou zajištění
od žádného subjektu,
 že proti spolku není vedeno exekuční řízení, nenachází se v úpadku, konkursu
nebo v likvidaci a ani nehrozí, že by jakékoliv takové nebo obdobné řízení vůči
spolku mělo nebo mohlo být zahájeno,
Příloha je v online formuláři označena č. 1. Příloha se nahrává do online formuláře.
b) K prokázání závazku třetího subjektu na spolufinancování akce, pokud žadatel nemá
z vlastních zdrojů zajištěn dostatek finančních prostředků do 100 % nákladů akce,
žadatel předloží:
 v případě, že třetím subjektem je ÚSC – usnesení zastupitelstva, které souhlasí
s poskytnutím finančních prostředků z vlastního rozpočtu,
 v případě, že třetím subjektem je svazek obcí – prohlášení odpovědného orgánu,
který může schválit závazek poskytnutí finančních prostředků,
 v případě, že třetím subjektem je další spolek – čestné prohlášení o poskytnutí
finančních prostředků na dofinancování akce podepsané statutárním orgánem
(volná forma).
Příloha je v online formuláři označena č. 2. Příloha je povinná pro žadatele, který nemá
z vlastních zdrojů zajištěn dostatek finančních prostředků, jak je uvedeno výše. Příloha
je povinná také v případě, kdy žadatel v rámci hodnocení deklaruje, že je mu
poskytována spoluúčast z jednoho nebo více veřejných zdrojů (mimo MŠMT) a činí
alespoň 1/3 minimální výše spoluúčasti. Příloha se nahrává do online formuláře. Tato
příloha nemusí být součástí podávané žádosti, pokud v době podání žádosti ji žadatel
nemá k dispozici. V takovém případě je nutné ji doložit samostatně, a to na adresu
MŠMT uvedenou v bodě 3.2 nejpozději do 31. 12. 2018. Pro splnění termínu je
rozhodné datum podání.
c) Projektová dokumentace vyhotovená v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), včetně
prováděcích předpisů k tomuto zákonu, a to v následujícím obsahu. Příloha je v online
formuláři označena č. 3.
 společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí
a stavebního povolení u staveb v působnosti obecných stavebních úřadů
a u staveb vodních děl, případně,
 projektová dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až
e) stavebního zákona, projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení,
k uzavření veřejnoprávní smlouvy a k posouzení autorizovaným inspektorem,
případně,
 projektová dokumentace, dle které žadatel provedl nebo bude provádět
výběrové řízení, a to pouze v případě, že stavební úřad vydal rozhodnutí, že
stavba nepodléhá stavebnímu řízení (stavební povolení) ani není nutno na
stavbu provádět ohlášení stavby. Minimální požadavky jsou:
- podrobný soupis prací (oceněný i slepý) v rozsahu dokumentace pro
provedení stavby v souladu se stavebním zákonem, včetně výkazu výměr
6

Výzva č.j.: MSMT-23457/2018-2

-

průvodní a souhrnná technická zpráva
výkresová část v rozsahu: celková situace, půdorys, řez a pohledy

d) Přikládá se též stavební povolení, veřejnoprávní smlouva nahrazující individuální
správní akt podle stavebního zákona, ohlášení stavby, případně potvrzení stavebního
úřadu, že stavba nepodléhá stavebnímu řízení. Příloha je v online formuláři označena
č. 4.
Podklady od stavebního úřadu se zasílají v listinné podobě, projektová dokumentace
bude předložena výhradně na CD-R nebo na jiném datovém nosiči.
e) Investiční záměr dle závazného vzoru (příloha č. 2 výzvy). Příloha je v online formuláři
označena č. 5. Příloha se zasílá pouze v listinné podobě.
f) Výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců (lze i ověřená kopie) včetně snímku
pozemkové mapy. Příloha je v online formuláři označená č. 6.
g) Kopie úplného výpisu z veřejného rejstříku – http://portal.justice.cz. Příloha je v online
formuláři označena č. 7. Příloha se nahrává do online formuláře.
h) Potvrzení o bezdlužnosti – finanční úřad (ne starší 3 měsíců od data podání žádosti).
Příloha je v online formuláři označena č. 8. Příloha se nahrává do online formuláře.
i) Čestná prohlášení spolků, škol, případně jiné NNO, která potvrzují aktivní využívání
sportoviště, podepsané statutárním orgánem, dle závazného vzoru (příloha č. 3 výzvy).
Příloha je v online formuláři označena č. 9. Příloha je povinná v případě, kdy žadatel
v rámci hodnocení deklaruje, že umožňuje aktivní využívání zařízení jiným spolkům,
školám, NNO (min. 2 čestná prohlášení). Příloha se nahrává do online formuláře.
j) Povinná příloha pouze pro spolek, který má prokazatelné napojení na obchodní
společnost působící ve sportu:
 čestné prohlášení uvedené obchodní společnosti podepsané statutárním
orgánem, že tato společnost nebyla v kalendářním roce 2017 v zisku.
Příloha musí být v online formuláři vložena do části „Ostatní přílohy“. Příloha se
nahrává do online formuláře.
3.2

Způsob podání žádosti o poskytnutí dotace

Žádosti o dotaci se podávají prostřednictvím elektronického dotačního systému – online
formuláře. Adresa online formuláře pro podání žádosti: https://isprofin.mfcr.cz/rispf.
Do online formuláře je nutné se zaregistrovat a následně přihlásit, a to pomocí emailové adresy
žadatele. Po odeslání žádosti v online formuláři musí být žádost vygenerována.
Vygenerovanou žádost, investiční záměr a všechny přílohy podává žadatel současně ve
stanoveném termínu i v listinné podobě (vyjma projektové dokumentace, která se zasílá
výhradně na CD-R nebo na jiném datovém nosiči a případně dokladu o spolufinancování
třetí osobou, který může být doložen dle bodu 3.1 b)).9
9

Veškeré údaje ke způsobu vyplnění žádosti v elektronickém dotačním systému jsou uvedeny v Příručce k online
formuláři pro podávání žádostí (příloha č. 5 této výzvy). Přijetí žádosti o poskytnutí dotace nezakládá nárok na
poskytnutí dotace.
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Žádosti budou přijímány prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (Česká pošta apod.),
komerčním kurýrem (PPL, DHL, apod.) na níže uvedenou adresu, osobním doručením na
podatelnu MŠMT v pracovních dnech od 8:00 do 15:00 hodin.
Obálka zásilky musí být označena slovy Podprogram 133D 531 - žádost o dotaci, na obálce
musí být dále označen žadatel (vč. adresy).
Žádosti budou přijímány nejpozději do 15. 10. 2018 (včetně). Pro splnění termínu je
rozhodné datum podání10.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor sportu – oddělení 502
Karmelitská 529/5
118 12 Praha

4

Podmínky výzvy

Dotace je poskytována v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění
pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to
v rozsahu stanoveném ustanovením § 14q rozpočtových pravidel. Proces poskytování dotací
v rámci programového financování se dále řídí vyhláškou č. 560/2006 Sb., o účasti státního
rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů
a pokynem č. R 1 – 2010 k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programů.
MŠMT jako správce programu si vyhrazuje právo změnit obsah výzvy dodatkem v návaznosti
na případnou změnu relevantní právní úpravy (např. změna správce programu apod.).
4.1

Žadatel musí dodržet následující podmínky výzvy:
a) Žádosti o dotaci je možné podávat v určeném období pro počátek a konec příjmu žádostí
o dotaci, tj. od 11. 09. 2018 do 15. 10. 2018. K žádostem podaným mimo uvedené
období se nepřihlíží.
b) Dotace se poskytuje výhradně na základě žádosti.
c) Prostřednictvím výzvy mohou být realizovány výlučně investiční akce jmenovitě
určených oprávněných žadatelů zařazených do dokumentace podprogramu 133D 531,
viz bod 1. výzvy.
d) Realizace akce musí být ukončena nejpozději 30. 06. 202011.

10

Viz § 37 odst. 5 správního řádu.
Termínem ukončení realizace akce se rozumí doba, kdy byl sepsán protokol o předání a převzetí stavby, a to
bez vad a nedodělků bránících v užívání. Pokud byl vydán akt orgánu, který realizaci povoloval (stavení povolení),
je za termín ukončení akce považován termín vydání kolaudačního souhlasu nebo souhlasu s předběžným
užíváním stavby. V případě dodávky nebo služby, je za termín ukončení akce považován termín převzetí dodávky
či služby.

11
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e) Realizace akce nesmí být ukončena před podáním žádosti.
f) Cíle investičního záměru musí být v souladu s cíli výzvy a podprogramu 133D 531.
g) Žadatel se musí podílet na financování investiční akce ve stanoveném podílu, tj. ve výši
30 % z celkových nákladů akce.
h) Každý žadatel může podat pouze jednu žádost. Dále pak na jednu a tutéž akci nesmí
být podáno více žádostí. V opačném případě bude žadatel nebo žadatelé vyřazeni.
i) Žadatel musí být vlastníkem nemovitých věcí, které jsou předmětem IZ (a to jak
pozemku, tak i stavby), případně oprávněný z práva stavby zatěžující pozemek, na němž
se nachází stavba, a to minimálně na dobu 10 let od realizace projektu, případně
nájemce nemovitých věcí, pokud má uzavřenou nájemní smlouvu s vlastníkem, a to
minimálně na dobu 10 let od realizace projektu.
j) Pokud má žadatel nemovitou věc ve výpůjčce na dobu neurčitou, případně uzavřenou
nájemní smlouvu na dobu neurčitou, nesmí být tato smlouva ukončena dříve než za dobu
10 let od realizace projektu.
k) Pokud žadatel žádá o dotaci na majetek, který nevlastní, vlastníkem majetku dotčeného
dotací musí být pouze ÚSC (včetně kraje).
l) Majetek pořízený z dotace bude po dobu minimálně 10 let od jeho pořízení využíván za
účelem, pro který je dotace poskytována a žadatel musí zajistit po dobu minimálně 10
let zpřístupnění objektů (sportovišť), které byly předmětem dotace, pro veřejnost, a to
min. v rozsahu 20% užívací (provozní doby).
m) Poskytnutá dotace nesmí být použita na podnikatelskou činnost sloužící k vytváření
zisku.
n) Dotace nebude poskytnuta na sportoviště, které je jako celek předmětem pronájmu nebo
je na jeho provozování uzavřena smlouva o správě, údržbě či provozování se subjektem
založeným za účelem podnikání či s podnikatelem.
o) Žadatel nesmí předmět dotace po dobu 10 let pronajmout byť jen na krátkou dobu (od
6 měsíců déle) obchodní společnosti nebo obchodní korporaci. Doby pronájmu se
v průběhu udržitelnosti sčítají.
p) Výjimky uděluje pouze ministr školství, mládeže a tělovýchovy nebo jím pověřený
náměstek, a to v rámci jakékoli podmínky nebo povinnosti. Výjimka se uděluje na
žádost. Na udělení výjimky není právní nárok.
q) Dotace není poskytována na IZ zabezpečované tzv. „svépomocí“.
r) V případě realizace stavební části akce bude ze žádosti patrné, že žadatel projektovou
dokumentaci vyhotovil v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebního řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a to následovně:
 Společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí
a stavebního povolení u staveb v působnosti obecných stavebních úřadů
9
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a u staveb vodních děl, případně projektová dokumentace pro ohlášení
stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona, projektové
dokumentace pro vydání stavebního povolení, k uzavření veřejnoprávní
smlouvy a k posouzení autorizovaným inspektorem, případně:
 Projektová dokumentace, dle které žadatel provedl nebo bude provádět
výběrové řízení, a to pouze v případě, že stavební úřad vydal rozhodnutí, že
stavba nepodléhá stavebnímu řízení (stavební povolení) ani není nutné na
stavbu provádět ohlášení stavby. Minimální požadavky jsou:
- podrobný soupis prací (oceněný i slepý) v rozsahu dokumentace pro
provedení stavby v souladu se stavebním zákonem, včetně výkazu výměr
- průvodní a souhrnná technická zpráva
- výkresová část v rozsahu: celková situace, půdorys, řez a podhled.
s) O poskytnutí dotace a výši dotace rozhoduje poskytovatel dotace, schválená celková
částka dotace (včetně DPH) představuje částku maximální.

5
5.1

Posouzení předložených žádostí o poskytnutí dotace
Metodika posouzení žádostí:
a) MŠMT provede formální kontrolu doručených žádostí. Poté bude provedeno expertní
hodnocení žádosti expertními hodnotiteli dle kritérií věcného hodnocení. Následně
budou žádosti předány expertní výběrové komisi k dalšímu posouzení. Expertní
výběrová komise dle úspěšnosti jednotlivých žádostí doporučí jejich pořadí ke schválení
náměstkovi sekce sportu a mládeže, případně ministrovi školství, mládeže
a tělovýchovy. Prioritně budou podpořeny 2 projekty z každého kraje, jejichž bodová
hodnota bude min. 60% z celkového maximálního možného počtu bodů.
b) Náměstek pro řízení sekce sportu a mládeže, případně ministr školství, mládeže
a tělovýchovy má možnost mimo jiné upravit výši finančního objemu poskytnuté dotace
ve vztahu k možnostem státního rozpočtu.
c) V případě, že žadatel v rámci žádosti včetně příloh nevyplní (nedoplní) požadovaný
údaj, bude splnění příslušného kritéria hodnoceno počtem bodů 0.
d) Rozhodnutí o výběru akcí, které budou zařazeny do financování, bude uveřejněno na
webových stránkách MŠMT.
e) Žadatel, jehož projekt bude schválen a doporučen k realizaci, bude o této skutečnosti
vyrozuměn informačním dopisem MŠMT.
f) Ostatní žadatelé budou o této skutečnosti informování dopisem v této formě:
 žadatel, který podal formálně vyhovující žádost, ale v rámci věcného hodnocení jeho
žádost nedosáhla prahové bodové hodnoty pro zařazení akce do financování,
 žadatel, jehož podaná žádost nebyla po formální stránce vyhovující
a byla tedy z věcného hodnocení vyloučena.
g) Žadatel plně odpovídá za pravdivost a správnost údajů uvedených v žádosti včetně
příloh. V případě kontroly ze strany poskytovatele dotace a zjištění skutečnosti, že
10
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žadatel uvedl nesprávné údaje či že poskytovatele dotace uvedl v omyl, za účelem
dosažení nedovolené výhody při věcném hodnocení, žádost nebude dále hodnocena
a řízení o žádosti bude ukončeno vydáním usnesení o zastavení řízení.
h) Konkrétními kroky v procesu posouzení žádosti o poskytnutí dotace jsou:
 Formální kontrola
 Věcné hodnocení žádosti
 Úprava žádosti o poskytnutí dotace
 Řízení o žádosti o poskytnutí dotace
 Vydání Registrace akce
 Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace
 Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace
5.2

Formální kontrola podaných žádostí

Formální kontrolou je ověřováno, zda žádost o dotaci splňuje podmínky stanovené výzvou.
Kontrolováno je doložení všech požadovaných dokumentů v předepsané formě. Formální
kontrolu provádí odbor sportu – oddělení investic a infrastruktury ve sportu MŠMT.
Pokud podaná žádost neprojde formální kontrolou, nebude dále hodnocena a řízení o žádosti
bude ukončeno vydáním usnesení o zastavení řízení. Žádost bude dále vyloučena např.
v případě, kdy žadatel poskytovatele dotace záměrně uvede v omyl za účelem získání podstatné
výhody při věcném hodnocení.
A

Formální kontrola

1

Žadatel má požadovanou právní formu a je způsobilým žadatelem dle stanovených
podmínek výzvy.

2

IZ je v souladu cíli a podmínkami výzvy.

3
4
5

K nemovitým věcem dotčeným dotací má žadatel vlastnické právo, právo stavby či
nájemní právo (včetně výpůjček) dle podmínek výzvy.
Žadatel prokázal vysokou stavební připravenost akce (doložením materiálů dle bodu
3.1 c) a d) výzvy).
Žadatel má prokazatelně zajištěno vlastní nutné spolufinancování akce.

8

Žadatel doložil usnesení zastupitelstva se souhlasem k závazku financování
investiční akce v konkrétní výši – v případě, že žadateli nevznikla povinnost dle bodu
3.1 b) jedná se o nepovinnou přílohu.
Žadatel není v prodlení s plněním svých závazků vůči státnímu ani jinému veřejnému
rozpočtu.
Žadatel nepožaduje nižší než minimální nebo vyšší než maximální možnou výši
dotace ze strany MŠMT než je stanovena v této výzvě.

9

Všechny formální náležitosti žádosti včetně povinných příloh jsou doloženy.

10

Veškeré nemovité věci (včetně pozemků u novostaveb), které jsou předmětem
dotace, nejsou zatíženy zástavním právem nebo bankovním úvěrem či jinou
obdobnou formou zajištění od žádného subjektu.

11

Žádost a související dokumentace je řádně podepsána oprávněným orgánem.

6
7
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5.3

Věcné hodnocení žádostí (hodnotící kritéria)

Po ukončení formální kontroly je další posuzování předložených návrhů a souvisejících
dokumentů prováděno z hlediska technického a ekonomického řešení. IZ včetně projektové
dokumentace je posuzován z hlediska stavebně technického, architektonického, urbanistického
a ekonomického.
Druh kritéria:
„E“ – jedná se o expertní kritéria, která určují soulad IZ s prioritami a cíli MŠMT v oblasti
podpory sportovních zařízení / infrastruktury, celkový počet bodů 66, slovní nebo věcný
popis, dle kterého bude hodnocení probíhat, bude uveden v IZ,
„O“ – jedná se o objektivní kritéria, jejichž splnění musí žadatel doložit v rámci své
žádosti (tj. deklarovat splnění příslušného kritéria a současně toto doložit i příslušnými
listinami), celkový počet bodů 44, bude vyplněno v elektronické žádosti u kritéria 15 a 16
navíc doloženo doklady.
Kritéria „E“

Přínosy projektu

1

Srozumitelně a věcně formulovaný cíl akce,
rozpočet akce je přiměřený směrem k cílům a
obsahu projektu (hospodárnost a účelnost akce,
hodnota za peníze)

2

Zvýšení kapacity sportovního zařízení

3

Soulad s koncepcí
Sport 2025

Bodové hodnocení

Věcné hodnocení

Maximální
celkový počet bodů
Zkvalitnění zázemí (např. šatny, sociální zařízení) za kritéria 1 až 5 je:
a tréninkových podmínek (např. posilovna,
66 bodů
regenerace)

4

Systematická podpora sportování dětí a mládeže

5

Soulad s cíli a prioritami koncepce Sport 2025

Kritéria „O“

Věcné hodnocení

Bodové hodnocení

6

Právní forma žadatele: spolek

3 body12

7

Přístup pro handicapované

0 bodů – NE
3 body – ANO

8

Sezónní
zařízení

nebo

celoroční

0 body – sezónní využití
využití zařízení
3 bodů – celoroční využití
zařízení

V systému EDS je automaticky pro spolky přednastaveno 0 bodů. Pro dosažení maximálního možného
celkového počtu bodů v kritériích „O“ budou správcem programu automaticky všem spolkům přiděleny v tomto
kritériu 3 body.
12
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Soulad s koncepcí
Sport 2025
a využití
sportovního
zařízení

9

Průměrný počet
sportovců za týden

organizovaných

0 bodů – méně než 150
3 body – 150 až 300
5 bodů – více než 300

Průměrný počet hodin týdně, kdy je 0 bodů – méně než 28 h
10 sportoviště využito spolky, školami, 3 body – 29h až 42 h
NNO13
5 bodů – více než 42 h
0 bodů – méně než 50 členů
Počet členů klubu, který je primárním
11
3 body – 50 až 100 členů
uživatelem sportovního zařízení
5 bodů – více než 100 členů
Počet hodin týdně, kdy je zařízení 0 bodů – 16 h až 20 h
12 otevřeno veřejnosti – min. 20 % 3 body – 21 h až 35 h
užívacího času
5 bodů – více než 35 h
0 bodů – 1:214
Odhad poměru využití děti + mládež
13
3 body – 1:1
/ dospělí
5 bodů – 2:1
14 Nová stavba nebo rekonstrukce

0 bodů – nová stavba
5 bodů – rekonstrukce

0 bodů – využívání jen
primárním spolkem
Umožnění využívání zařízení jiným 5 bodů – minimálně 2 čestná
15
prohlášení od jiných spolků,
než primárním spolkem
škol nebo jiných NNO, která
potvrzují aktivní využívání
sportoviště

Synergie veřejných
prostředků

0 bodů – není doložena
spoluúčast z jednoho nebo více
veřejných zdrojů
Žadateli je poskytována spoluúčast
16 z jednoho nebo více veřejných zdrojů 3 body – spoluúčast z jednoho
nebo více veřejných zdrojů je
(mimo MŠMT)
doložena v požadované formě
a činí celkově alespoň 1/3
minimální výše spoluúčasti15

Celkový maximální počet bodů: 11016

NNO – Nestátní nezisková organizace
1 ku 2, na jedno dítě, mládež dva dospělí
15
3 body budou uznány, pouze pokud bude spoluúčast dle bodu 3.1 b) doložena v požadované formě a ve
stanoveném termínu.
16
Pokud v rámci hodnocení bude dvěma či více žádostem přidělen shodný počet bodů, bude
o jejich konečném pořadí rozhodovat bodová hodnota u následujících kritérií: Soulad s cíli
a prioritami koncepce Sport 2025 a následně Systematická podpora sportování dětí a mládeže.
13
14
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5.4

Úprava žádosti o poskytnutí dotace17

Trpí-li žádost o dotaci vadami, vyzve správce programu žadatele k odstranění těchto vad
v přiměřené lhůtě. Správce programu může kdykoliv a opakovaně v průběhu řízení vyzvat
žadatele k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí
o poskytnutí dotace v přiměřené lhůtě. Správce programu může žadateli doporučit úpravu
žádosti, lze-li předpokládat, že upravené žádosti bude zcela vyhověno. Vyhoví-li žadatel tomuto
doporučení, posuzuje správce programu upravenou žádost o poskytnutí dotace.
V případě, že žadatel na základě výzvy k odstranění vad žádosti vadu ve stanovené lhůtě
neodstraní, žádost o poskytnutí dotace je vyřazena z procesu schvalování a poskytovatel řízení
zastaví.
Za neodstranitelné vady správce programu považuje:
a) V elektronickém systému RISPF není zaregistrovaná žádost, včetně všech požadovaných
příloh ve finální verzi/podobě s výjimkou přílohy dle bodu 3.1 b).
b) Vygenerovaná konkrétní žádost nebyla doručena v listinné podobě ve stanoveném
termínu, včetně všech požadovaných příloh ve finální verzi/podobě s výjimkou přílohy
dle bodu 3.1 b).
c) Chybně uvedené údaje v žádosti nebo jejích přílohách.

5.5

Řízení o žádosti o poskytnutí dotace

Řízení vede poskytovatel. Účastníkem řízení je pouze žadatel.
Řízení končí vydáním usnesení o zastavení řízení, vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace
nebo vydáním Rozhodnutí o zamítnutí žádosti nebo její části.
Správce programu usnesením řízení zastaví v případě, že:
a) žádost nebyla podána ve lhůtě stanovené výzvou k podání žádosti,
b) žadatel neodpovídá okruhu oprávněných žadatelů uvedenému ve výzvě k podání
žádosti,
c) žadatel ani po uplynutí určené lhůty neodstranil vady žádosti,
d) nastane jiný důvod stanovený správním řádem.
Žádosti o poskytnutí dotace, která byla Rozhodnutím o zamítnutí žádosti o dotaci nebo její části
pravomocně zcela nebo zčásti zamítnuta, lze novým Rozhodnutím zcela vyhovět, případně
zčásti vyhovět a ve zbytku ji zamítnout, souhlasí-li s tím žadatel o dotaci.

17

Podle § 14k rozpočtových pravidel
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Na dotaci není právní nárok. Proti rozhodnutí poskytovatele není přípustné odvolání ani
rozklad. Obnova řízení se nepřipouští. Přezkumné řízení se nepřipouští, s výjimkou
postupu podle § 153 odst. 1 písm. a) správního řádu.

5.6

Registrace akce

Po ukončení formální kontroly a specifického hodnocení investičního záměru je žadatel
předběžně písemně vyrozuměn o výsledku hodnocení.
V průběhu dotačního řízení registruje poskytovatel akci v souladu s vyhláškou 560/2006 Sb.
o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku. Registrace akce je
realizována prostřednictvím IS EDS/SMVS. V rámci registrace poskytovatel dotace posuzuje
obsah investičního záměru předloženého žadatelem.
Žadatel, kterému je akce zaregistrována, je povinen změnu kteréhokoliv údaje v IZ a v
Registraci akce projednat s poskytovatelem dotace.
Registrace akce není právní akt, kterým se poskytovatel zavazuje poskytnout dotaci žadateli.
Příjemce dotace bude oprávněn vzít na sebe závazek k plnění hrazenému z dotace až po vydání
Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Vydáním Registrace akce je postupem dle § 14k odst. 3 rozpočtových pravidel žadatel následně
vyzván k doložení dalších podkladů. Doplnění podkladů před vydáním Rozhodnutí
o poskytnutí dotace se týká především dokumentace k zadávacím řízením.
5.7

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Po splnění podmínek výzvy a kompletaci všech dokumentů podle § 14 odst. 3 rozpočtových
pravidel je zahájen vlastní proces vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Nejsou-li podklady
pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace doloženy, je žádost zamítnuta Rozhodnutím
o zamítnutí žádosti o dotaci.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace se vydává na první známý návrh smluvního závazku, který
bude hrazen z dotace.
Nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou Podmínky a pokyny pro poskytnutí
dotace, které jsou pro příjemce dotace závazné. Vzorové Podmínky a pokyny pro poskytnutí
dotace jsou přílohou č. 4 textu výzvy. V případě porušení některého z ustanovení Rozhodnutí
lze v souladu dle § 14e rozpočtových pravidel finanční prostředky nevyplatit.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace nabývá právní moci oznámením.
Dokument „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ je vydáván z IS EDS/SMVS. Správce programu
může vydat sloučený dokument, tj. vydá Registraci akce a Rozhodnutí v jednom dokumentu.

5.8

Změna rozhodnutí o poskytnutí dotace

Žadatel je oprávněn požádat o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace pouze v souladu
s rozpočtovými pravidly.
15
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Změny v Rozhodnutí o poskytnutí dotace lze na základě žádosti příjemce dotace provést formou
změnového řízení a to pouze za podmínek stanovených v § 14o rozpočtových pravidel.
V případě kladného posouzení žádosti vydá správce programu Rozhodnutí o změně rozhodnutí
o poskytnutí dotace, dokument vydaný z IS EDS/SMVS.

6

Financování investičních akcí

Dotace bude vyplacena na účet příjemce dotace18 po nabytí právní moci rozhodnutí o poskytnutí
dotace podle § 14 rozpočtových pravidel a vyhlášky, formou ex ante financování v souladu
s Podmínkami pro poskytnutí dotace.
Správce programu nemůže přistoupit k vydání Rozhodnutí, pokud nebudou beze zbytku
naplněny podmínky pro poskytnutí dotace. Za předpokladu, že žadatel nedoloží všechny
podklady pro poskytnutí dotace v souladu s výzvou, může být jeho žádost kdykoli v průběhu
administrace akce zamítnuta. Na dotaci není právní nárok.
V případě úspory finančních prostředků zůstane po celou dobu realizace akce zachován poměr
zdrojů financování (např. na základě výsledku veřejné zakázky, výběru dodavatele apod.)
a zároveň závaznost ukazatelů financování.
Dotace bude převedena formou ex ante financování v souladu s Podmínkami pro poskytnutí
dotace na specifický projektový účet účastníka programu, který bude použit pouze pro účely
realizace akce.
Zpětně nemohou být ze státního rozpočtu proplaceny daňové doklady, které byly žadatelem
uhrazeny v předcházejícím kalendářním roce.

7

Přílohy výzvy
1.
2.
3.
4.
5.

18

Souhrnné čestné prohlášení k žádosti o dotaci
Vzor investičního záměru
Čestné prohlášení o aktivním využívání sportoviště pro organizovaný sport
Podmínky a pokyny pro poskytnutí dotace
Příručka k online formuláři pro podávání žádostí

Účet příjemce dotace tzv. „projektový“, bude použit pouze pro účely realizace akce.
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Název:
Prodej pozemků k.ú. Bělá u Děčína – záměr
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 85/2 o vým. 197 m2 a část pozemku p.č. 1134/13 o vým. dle GP, který
bude vyhotoven, v k.ú. Bělá u Děčína, s podmínkou zřízení věcného břemene práva přístupu – služebnost
stezky pro oprávněného, tj. město Děčín, bezúplatně.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 26. 6. 2018 návrh na prodej pozemků v k.ú. Bělá u Děčína a
usnesením č. RM 18 12 37 31 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p.č.
85/2 o vým. 197 m2 a část pozemku p.č. 1134/13 o vým. dle GP, který bude vyhotoven, v k.ú. Bělá u Děčína, s
podmínkou zřízení věcného břemene práva přístupu – služebnost stezky pro oprávněného, tj. město Děčín,
bezúplatně.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

RM doporučila zveřejnit záměr.

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- žádost o prodej pozemku p.č. 85/2 a části pozemku p.č. 1134/13 - zahrada k domu, zázemí a zarovnání
hranic, oba v k.ú. Bělá u Děčína;
- pozemek p.č. 1134/13 je v evidenci katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha - komunikace – ul.
Družstevní – požadovaná část není jako komunikace využívána, je pod společným oplocením užívána jako
zázemí k rodinnému domu;
- žádost o prodej byla předložena k projednání v RM dne 12. 6. 2018, materiál byl odložen, usnesení nebylo
přijato;
- pozemky p.č. 85/2, p.č. 85/3 a p.č. 92/2 k.ú. Bělá u Děčína jsou užívány na základě uzavřených nájemních
smluv jako zahrady k domům, v současné době jsou bez možnosti přístupu z místní komunikace - ul.
Družstevní, přístup je řešen provizorními lávkami přes místní vodoteč;
- část pozemku p.č. 1134/13 k.ú. Bělá u Děčína, část místní komunikace - ul. Družstevní, která je součástí
žádosti o prodej, v případě prodeje, tj. po oddělení geometrickým plánem a změně druhu a způsobu užívání a
dále část pozemku p.č. 85/2 budou zatíženy věcným břemenem práva přístupu – služebnost stezky pro
oprávněného, tj. město Děčín, bezúplatně;
- věcné břemeno – služebnost stezky bude pouze formálně provedeno, z důvodu nemožnosti jeho využívání,
neboť průchod bude vždy i po soukromých pozemcích;
- přístup k místní vodoteči a dále na pozemky ve vlastnictví města byl v minulosti řešen po jiné části pozemku
p.č. 1134/13 - úzký pás pozemku situovaný podél vnější oplocené hranice pozemku st.p.č. 33 a končící na
břehu potoka, tato část pozemku je nyní oplocena a užívána jako součást zahrady k domu na pozemku st.p.č.
368, s uživatelem je jednáno o pronájmu s podmínkou umožnění přístupu k vodnímu toku.
Vyjádření:
OR – nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.
OSU – odd. územního rozhodování, památkové péče a speciální stavební úřad nemá námitek k prodeji
pozemku p.č. 85/2 a části pozemku p.č. 1134/13 (cca 40 m²) v katastrálním území Bělá u Děčína za účelem
zarovnání hranic pozemku rodinného domu a na zahradu.
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín se
předmětná část pozemku p.č. 1134/13 nachází v zastavěném území a je vedena jako ostatní plocha –
komunikace v zóně BV – smíšená zóna s RD venkovského typu a pozemek p.č. 85/2 se nachází v
nezastavěném území a je součástí zóny ZPF – zóna zemědělských kultur, kde je využití pro zahradu
přípustné, oba k.ú. Bělá u Děčína. S prodejem části pozemku p.č. 1134/13 a pozemku p.č. 85/2 souhlasíme,
oba k.ú. Bělá u Děčína.
Funkční využití zóny BV dle čl. 8 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín:
- přípustné: individuální trvalé bydlení v příměstské zóně ve spojení s užitkovými zahradami a
samozásobitelským hospodářstvím, ojediněle i v bytových domech, individuální rekreace, lokální občanské
vybavení (maloobchod, veřejné ubytování a stravování, sportovní zařízení), nerušící podnikatelské aktivity,
odpovídající komunikace (přístupové a účelové), turistické trasy, odstavná parkoviště, MHD, garáže, všechny
formy zeleně, nezbytná technická infrastruktura;
- výjimečně přípustné: objekty zemědělské výroby (pásmo hygienické ochrany), rodinné farmy, nerušící
výrobní aktivity a služby;
- nepřípustné: ostatní rušící výrobní aktivity a služby.
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1–2 + podkroví, intenzita zastavění pozemku v %: 15.
Funkční využití zóny ZPF dle čl. 8 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín:
- přípustné: produkční zemědělská výroba (orná půda, trvalé trávní porosty, sady, zahrady, zahradnictví,
školkařství), účelové stavby sloužící pro využití pozemků, nadřazené trasy technické infrastruktury,
komunikační síť s převahou účelových komunikací, turistické cesty a vyhlídky, cykloturistika, opatření pro
zachování průchodnosti krajiny, obnova stabilizačních a protierozních opatření (strukturní zeleň, meze) v

rámci souhrnných pozemkových úprav, nelesní ekosystémy, doprovodná a strukturní zeleň, vodní toky a
plochy, přístupové komunikace;
- výjimečně přípustné: zahrádkářské osady;
- nepřípustné: nesouvisející činnost s využitím pozemků zemědělského půdního fondu.
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1 + podkroví, intenzita zastavění pozemku v %: u stávajících
zahrádkářských osad max. 25 m2, u ostatních zohlednit speciální charakter.
Poznámka: pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí pozemek p.č. 1134/13
do plochy DS – plocha pro silniční dopravu a p.p.č. 85/2 do plochy SM – plocha smíšená obytná městská, oba
k.ú. Bělá u Děčína.
OSC – jako příslušný silniční správní úřad nemá námitek k prodeji pozemku p.č. 85/2 a části pozemku p.č.
1134/13 k.ú. Bělá u Děčína.
OKD – nemá námitek k prodeji části pozemku p.č. 1134/13 a pozemku p.č. 85/2 k.ú. Bělá u Děčína.
OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji části pozemku p.č. 1134/13 a p.č. 85/2 v k.ú.
Bělá u Děčína.
OMH – pozemek p.č. 85/2 je využíván jako zahrada k domu, pozemek p.č. 1134/13 je v evidenci katastru
nemovitostí veden jako ostatní plocha - komunikace (ul. Družstevní), požadovaná část je pod společným
oplocením využívána jako zázemí k rodinnému domu.
Část pozemku p.č. 1292 (vodní tok) – ve snímku KM mezi nemovitostmi žadatelů a zahradou na pozemku p.č.
85/2 – není předmětem prodeje.
NOVÉ SKUTEČNOSTI
Rada města žádost o prodej pozemku p.č. 85/2 a části pozemku p.č. 1134/13 v k.ú. Bělá u Děčína projednala
na svém zasedání dne 12. 6. 2018 (návrh na usn. č. RM 18 11 37 03), materiál byl odložen, usnesení nebylo
přijato.
Pozemky p.č. 85/2, p.č. 85/3 a p.č. 92/2 k.ú. Bělá u Děčína jsou užívány na základě uzavřených nájemních
smluv jako zahrady k domům.
Přístup na pozemek p.p.č 85/2 je řešen lávkou z pozemku p.č. 1134/13. Část pozemku p.č. 1134/13 k.ú. Bělá
u Děčína, tj. část místní komunikace - ul. Družstevní, která je součástí žádosti o prodej, v případě prodeje, tj.
po oddělení geometrickým plánem a změně druhu a způsobu užívání a dále část pozemku p.č. 85/2 budou
zatíženy věcným břemenem práva přístupu – služebnost stezky pro oprávněného, tj. město Děčín,
bezúplatně. Věcné břemeno – služebnost stezky bude pouze formálně provedeno, z důvodu nemožnosti jeho
využívání, neboť průchod bude vždy i po soukromých pozemcích.
Přístup na pozemek p.č. 85/3 je řešen přes pozemek st.p.č. 33 k.ú. Bělá u Děčína ve vlastnictví nájemců. V
tomto místě bylo provedeno zatrubnění potoka a slouží pouze v případě vysokého průtoku vody a potok je
veden otevřeným korytem pod domem žadatelů.
Přístup na pozemek p.č. 92/2 řešen lávkou z pozemku p.č. 1134/1, který vlastní rodina nájemkyně. Místním
šetření bylo zjištěno, že v minulosti byl po části pozemku p.č. 1134/13 podél vnější oplocené hranice pozemku
st.p.č. 33 pěší přístup k potoku. Při povodních byla tato pěšina stržena a nebyla obnovena. Při úklidu po
povodni byl vlastníkem pozemku p.č. 1134/1 tento přístup k potoku vyklizen, zatravněn. Nyní je pod
společným oplocením s pozemkem p.č. 1134/1. S uživatelem je jednáno o pronájmu s podmínkou umožnění
přístupu pro vlastníka k vodnímu toku. Oba břehy byly v tomto místě při regulaci toku upraveny tak, aby zde
bylo možné umístit lávku.
OMH jednal s uživateli – nájemci pozemků o možnosti jejich odkoupení. S ohledem na cenu a na omezenou
možnost jeho využití a obtížnou údržbu, zatím o tomto neuvažují. Byli informováni, že dle stávajících „Zásad“
je možné, pokud je pozemek prokazatelně špatně využitelný (těžce přístupný, svah, skála apod.), aby si
žadatel zajistil vlastním nákladem znalecký posudek o stanovení ceny obvyklé a tato cena bude rovněž
navržena k projednání. Nájemci tuto možnost zváží, zatím mají zájem pozemky nadále užívat formou
pronájmu.
Jedná se o prodej pozemku p.č. 85/2 o vým. 197 m2 a část pozemku p.č. 1134/13 o vým. cca 40 m2 v k.ú.
Bělá u Děčína.

Cena pozemku dle „Zásad“: II. cenové pásmo 1000,- Kč/m2
zahrada – koeficient 0,3, tj. 300,00 Kč/m2 – celkem 59.100,00 Kč
zarovnání hranic – koeficient 0,2, tj. 200,00 Kč/m2 – cca 8.000,00 Kč – celkem cca 67.100,00 Kč
Nájemní smlouva: 1x žadatelé
Účel dle žádosti: zahrada, zázemí, zarovnání hranic
Žadatelé: ******
Závazky a pohledávky vůči městu: 0
Vyjádření:
OR

OSU

OSC

OKD

OZP

OMH

A

A

A

A

A

A

Vysvětlivky:

Příloha:

85 bela zad
an_20180530152034.pdf

Komentář:

Příloha:

85 bela
km_20180530152140.pdf

Komentář:

Příloha: 85_2 bela foto 1.pdf

Komentář:

Příloha: 85_2 bela foto 2.pdf

Komentář:

Příloha: 85_2 bela foto 3.pdf

Komentář:

Příloha: 85_3 bela foto.pdf

Komentář:

Příloha: 92_2 bela foto.pdf

Komentář:

Příloha: 1134_13 bela foto.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martin Kříž

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

OMH

7.9.2018 12:10 podepsáno
7.9.2018 12:37 podepsáno
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Název:
Prodej části pozemku p.č. 1037/1 k.ú. Chlum u Děčína – záměr
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Chlum u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 1037/1 o vým. dle GP, který bude vyhotoven, v k.ú. Chlum u Děčína.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 21. 8. 2018 návrh na prodej části pozemku v k.ú. Chlum u
Děčína a usnesením č. RM 18 14 37 22 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část
pozemku p.č. 1037/1 o vým. dle GP, který bude vyhotoven, v k.ú. Chlum u Děčína.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

Rada města doporučila zveřejnit záměr.

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- žádost o prodej užívané části pozemku p.č. 1037/1 k.ú. Chlum u Děčína – zahrada, zázemí k domu;
- pozemek je v evidenci katastru nemovitostí uveden jako ostatní plocha – ostatní komunikace, prodejem
nedojde ke zúžení jízdního profilu místní komunikace ani pomocného silničního pozemku a nebude omezen
přístup k jiné nemovitosti.
Vyjádření:
OR – nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.
OSU – odd. územního rozhodování, památkové péče a speciální stavební úřad nemá námitek k prodeji části
pozemku p.č. 1037/1 v katastrálním území Chlum u Děčína o výměře cca 394 m², za účelem rozšíření zázemí
a zahrady k domu.
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že předmětná část pozemku se dle platné územně plánovací
dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a je součástí zóny BV – smíšená zóna s RD
venkovského typu. S prodejem části pozemku souhlasíme.
Funkční využití BV zóny 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 – plocha smíšená obytná městská.
OSC – jako příslušný silniční správní úřad nemá námitek k prodeji části p.p.č. 1037/1 k.ú. Chlum u Děčína dle
předložené situace.
OKD – nemá námitek k prodeji části pozemku p.č. 1037/1 k.ú. Chlum u Děčína.
OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji části pozemku p.č. 1037/1 o vým. cca 394 m2 v
k.ú. Chlum u Děčína za účelem užívání jako zázemí a zahrady k domu na st.p.č. 19 v k.ú. Chlum u Děčína.
OMH – žadatel má zájem o prodej části pozemku p.č. 1037/1 o vým. cca 394 m2 v k.ú. Chlum u Děčína, která
je užívána jako zázemí a zahrada k domu na pozemku st.p.č. 19, který vlastní žadatel společně se svou
dcerou. Jedná se o oplocenou část pozemku, která byla takto užívána i předchozími vlastníky domu. Z
důvodu ochrany majetku, tj. provedení opravy stávajícího oplocení má žadatel zájem o koupi této části
pozemku. Prodejem nedojde k zúžení jízdního profilu místní komunikace, ani pomocného silničního pozemku
a nebude omezen přístup k jiné nemovitosti.
Za užívání části pozemku bez právního důvodu bude účtován poplatek ve výši nájemného, a to za tři roky
zpětně.
Jedná se o prodej části pozemku p.č. 1037/1 o vým. cca 394 m2 v k.ú. Chlum u Děčína.
Cena pozemku dle „Zásad“: III. cenové pásmo – ostatní samostatně prodávané pozemky výše neuvedené
(zahrada, zázemí k vlastní nemovitosti), tj. 200,00 Kč/m2 – celkem cca 78.800,00 Kč + ost. náklady
Nájemní smlouva: 0
Účel dle žádosti: zahrada, zázemí
Žadatel: ******

Závazky a pohledávky vůči městu: 0
Vyjádření:
OR

OSU

OSC

OKD

OZP

OMH

A

A

A

A

A

A

Vysvětlivky:

Příloha: 1037 an chl zad.pdf

Komentář:

Příloha: 1037 chl km.pdf

Komentář:

Příloha: 1037 chlum foto1.pdf

Komentář:

Příloha: 1037 chlum foto2.pdf

Komentář:

Příloha: 1037 chlum foto3.pdf

Komentář:

Příloha: 1037 chlum foto4.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martin Kříž

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

OMH
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Název:
Prodej části pozemku v 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. 501/1 (nově dle GP č. 249-150/2017 ozn. jako st. p. č. 232 o výměře
4 m2) v k. ú. Dolní Žleb.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 4.9.2018 návrh na prodej části pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
usn.č. RM 18 15 37 02 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p.č. 501/1
(nově dle GP č. 249-150/2017 ozn. jako st. p. č. 232 o výměře 4 m2) v k. ú. Dolní Žleb.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

RM doporučila zveřejnit záměr

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- OMH obdržel žádost o prodej části pozemku p. č. 501/1 (nově dle GP č. 249-150/2017 ozn. jako st. p.
č. 232) v k. ú. Dolní Žleb;
- žadatelé vlastní sousední pozemek p. č. 180/1 a pozemek st p. č. 23 s RD č. p. 10 vše k. ú. Dolní Žleb;
- při pozemkové revizi KN byl zjištěn majetkoprávní nesoulad pod stavbou garáže, z tohoto důvodu
žadatelé žádají o odprodej zastavěné části;
- za užívání pozemku bez právního nároku bude žadatelům účtován poplatek ve výši nájemného, a to
za tři roky zpětně.
Poznámka:
OR – nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.
OSU - oddělení územního rozhodování a pam. péče nemá námitek k prodeji části pozemku parc. č. 501/1 v
katastrálním území Dolní Žleb o výměře 4 m². Úřad územního plánování Magistrátu města Děčín, příslušný
dle ust. § 6 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
sděluje, že část pozemku se dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném
území a je součástí zóny BV – Smíšená zóna s RD venkovského typu. S prodejem části pozemku, na které je
část stavby, souhlasíme.
Funkční využití BV zóny 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 –
plocha smíšená obytná městská.
OSU – odd. územního plánování Magistrátu města Děčín, příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm. g) zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že část pozemku se dle platné
územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a je součástí zóny BV – Smíšená
zóna s RD venkovského typu. S prodejem části pozemku, na které je část stavby, souhlasíme.
OZP - nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji části p.p.č. 501/1 (dle GP č. 249-150/2017 se
jedná o st. p. č. 232) v k. ú. Dolní Žleb o výměře 4 m2 za účelem narovnání majetkoprávního nesouladu.
OKD – nemá námitek k prodeji části pozemku p. č. 501/1 k. ú. Dolní Žleb (nově označen jako st.p.č. 232 k. ú.
Dolní Žleb).
Osadní výbor Dolní Žleb – nemá k požadavku žádné připomínky a doporučuje jeho schválení.
OMH – v současné době probíhá revize katastru nemovitostí pro odstranění nesouladů, v rámci této revize byl

žadatel vyzván katastrálním úřadem, aby legalizoval stavbu. Na základě výzvy si žadatel nechal vypracovat
GP se zaměřením stavby a následně zažádal o odprodej části pozemku ve vlastnictví města. Za užívání
pozemku bez právního nároku bude žadatelům účtován poplatek ve výši nájemného, a to za tři roky zpětně.
Jedná se o část pozemku p. č. 501/1 (nově dle GP č. 249-150/2017 ozn. jako st. p. č. 232) v k. ú. Dolní Žleb o
výměře 4 m2.
Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“
III. pásmo – ostatní pozemky zastavěné nebo určené k zast., ne pro bydlení - 500,00 Kč/m2, tj. celkem 2000,Kč + ostatní náklady.
Návrh ceny za pronájem pozemku dle „Zásad“
pod stavbou - 40,00 Kč/rok x 4 m2- tj. 160,00 Kč/rok, celkem 480,00 Kč.
Nájemní smlouva: 0
Účel dle žádosti: narovnání majetkoprávního nesouladu
Žadatelé: ******
Závazky a pohledávky vůči městu: 0
Vyjádření:
OR

OSU

OZP

OKD

Osadný výbor OMH

A

A

A

A

A

A

Vysvětlivky:

Příloha:

KM 501-1_232-112
zakres.pdf

Komentář:

Příloha:

ANO zadost
150-1_232_112 + GP.pdf

Komentář:

Příloha: Foto 501-1-112.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martin Kříž

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.
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Název:
Prodej pozemku p. č. 886/12 k. ú. Prostřední Žleb - záměr
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 886/12 k. ú. Prostřední Žleb o výměře 763 m2.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 26.6.2018 návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
usnesením č. RM 18 12 37 17 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek
p. č. 886/12 k. ú. Prostřední Žleb o výměře 763 m2.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

RM doporučila zveřejnit záměr

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- OMH obdržel žádost o prodej pozemku p. č. 886/12 k. ú. Prostřední Žleb, ležící v městské části
Jalůvčí;
- žadatelé vlastní nedaleký RD s pozemkem p. č. 874/5 k. ú. Prostřední Žleb, o požadovaný pozemek
žádají za účelem zahrady.
Poznámka:
OR - nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.
OSU - oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji pozemku parc. č. 886/12 v
katastrálním území Prostřední Žleb na zahradu.
OSU – odd. územního plánování Magistrátu města Děčín, příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm. g) zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že pozemky se dle platné
územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v nezastavěném území a je součástí zóny ZPF – zóna
zemědělských kultur. S prodejem pozemku za účelem zahrada souhlasíme.
Funkční využití ZPF zóny dle čl. 8 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín.
Přípustné: produkční zemědělská výroba (orná půda, trvalé trávní porosty, sady, zahrady, zahradnictví,
školkařství), účelové stavby sloužící pro využití pozemků, nadřazené trasy technické infrastruktury,
komunikační síť s převahou účelových komunikací, turistické cesty a vyhlídky, cykloturistika, opatření pro
zachování průchodnosti krajiny, obnova stabilizačních a protierozních opatření (strukturní zeleň, meze) v
rámci souhrnných pozemkových úprav, nelesní ekosystémy, doprovodná a strukturní zeleň, vodní toky a
plochy, přístupové komunikace,
Výjimečně přípustné: zahrádkářské osady,
Nepřípustné: nesouvisející činnost s využitím pozemků zemědělského půdního fondu.
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1 + podkroví
intenzita zastavění pozemku v %: u stávajících zahrádkářských osad max. 25 m2, u ostatních zohlednit
speciální charakter.
Poznámka: Pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do
plochy NZ.2 – plocha zemědělská/trvalý travní porost.
OZP - nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji pozemku p. č. 886/12 v k. ú. Prostřední Žleb o
výměře 763 m2 za účelem zřízení zahrady.
OMH – v současné době OMH eviduje nájemní smlouvu, v případě zveřejnění záměru města bude informován
současný nájemce, s prodejem pozemku na zahradu souhlasíme.
Jedná se o pozemek p. č. 886/12 k. ú. Prostřední Žleb o výměře 763 m2.
Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“
II. pásmo - 1000,00 Kč/m2 x koef. 0,3 (zahrada) tj. 300,00 Kč/m2 + ostatní náklady
Účel dle žádosti: zahrada
Žadatelé: ******
Závazky a pohledávky vůči městu: 0

Vyjádření:
OR

OSU

OZP

OMH

A

A

A

A

Vysvětlivky:

Příloha:

KM 886_12_109
zakres.pdf

Komentář:

Příloha:

ANO zadost
886_12_109.pdf

Komentář:

Příloha: Foto 886_12_109.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martin Kříž

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.
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Název:
Prodej pozemku p. č. 584/1 k. ú. Folknáře - záměr
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Folknáře a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 584/1 k. ú. Folknáře o výměře 1266 m2.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 21.8.2018 návrh na prodej pozemku v k. ú. Folknáře a
usnesením č. RM 18 14 37 19 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č.
584/1 k. ú. Folnáře o výměře 1266 m2.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

RM doporučila zveřejnit záměr

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- OMH obdržel žádost o prodej pozemku p. č. 584/1 k. ú. Folknáře o výměře 1266 m2;
- žadatel vlastní sousední pozemky p. č. 584/2 a st. p. č. 15 vše k. ú. Folknáře;
- žadatel žádá o požadovaný pozemek za účelem zřízení zahrady.
Poznámka:
OR – nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.
OSU - oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji pozemku parc. č. 584/1 v
katastrálním území Folknáře za účelem rozšíření zahrady.
OSU – odd. územního plánování Magistrátu města Děčín, příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm. g) zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že pozemek se dle platné
územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v nezastavěném území a je součástí zóny ZPF – zóna
zemědělských kultur. S prodejem pozemku za účelem zahrady souhlasíme.
Funkční využití ZPF zóny dle čl. 8 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín.
Přípustné: produkční zemědělská výroba (orná půda, trvalé trávní porosty, sady, zahrady, zahradnictví,
školkařství), účelové stavby sloužící pro využití pozemků, nadřazené trasy technické infrastruktury,
komunikační síť s převahou účelových komunikací, turistické cesty a vyhlídky, cykloturistika, opatření pro
zachování průchodnosti krajiny, obnova stabilizačních a protierozních opatření (strukturní zeleň, meze) v
rámci souhrnných pozemkových úprav, nelesní ekosystémy, doprovodná a strukturní zeleň, vodní toky a
plochy, přístupové komunikace,
Výjimečně přípustné: zahrádkářské osady,
Nepřípustné: nesouvisející činnost s využitím pozemků zemědělského půdního fondu.
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1 + podkroví
intenzita zastavění pozemku v %: u stávajících zahrádkářských osad max. 25m2, u ostatních zohlednit
speciální charakter.
Poznámka: Pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí pozemek do plochy
SM – plocha smíšená obytná městská.
OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji p.p.č. 584/1 v k. ú. Folknáře o výměře 1266 m2 v
k. ú. Folknáře za účelem rozšíření zahrady.
OMH – na pozemku p. č. 584/1 k. ú. Folknáře byl k 30.6.2018 ukončen pronájem pozemku ze zdravotní
důvodů nájemce, následně OMH obdržel žádost na prodej výše uvedeného pozemku na zahradu, s prodejem
pozemku souhlasíme.
Jedná se o pozemek 584/1 k. ú. Folknáře o výměře 1266 m2.
Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“
II. pásmo – 1000,00 Kč x koef. 0,3 (zahrada), tj. 300,00 Kč/m2 – celkem 379.800,00 Kč + ostatní náklady
Účel dle žádosti: zahrada
Žadatelé:******
Závazky a pohledávky vůči městu: 0

Vyjádření:
OR

OSU

OZP

OMH

A

A

A

A

Vysvětlivky:

Příloha: KM 584-1-115 zakres.pdf

Příloha:

ANO zadost
584_1_115.pdf

Příloha: Foto 584_1_115.pdf

Komentář: KM AN

Komentář: ŽÁDOST AN

Komentář: FOTO AN

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martin Kříž

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.
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Název:
Prodej pozemku p. č. 3657/145 v k. ú. Podmokly - záměr
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 3657/145 v k. ú. Podmokly o výměře 2 m2.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 10.7.2018 návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
usnesením č. RM 18 13 37 11 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek
p. č. 3657/145 k. ú. Podmokly o výměře 2 m2.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

RM doporučila zveřejnit záměr

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- OMH obdržel žádost na prodej pozemku p. č. 3657/145 v k. ú. Podmokly o výměře 2 m2;
- žadatel společnost Kovošrot Group CZ s.r.o., žádá o uvedený pozemek z důvodu napojení areálu ve
vlastnictví společnosti Kovošrot na stavbu „I/62 Děčín – Vilsnice“.
Poznámka:
OR - nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.
OSU - oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji části pozemku parc. č.
3657/145 v katastrálním území Podmokly o výměře 2 m² k zajištění napojení areálu spol. Kovošrot.
OSU – odd. územního plánování Magistrátu města Děčín, příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm. g) zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že pozemek se dle platné
územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a je součástí zóny D – plochy a
areály dopravy. S prodejem pozemku souhlasíme.
Funkční využití D zóny 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), veřejné WC, bydlení s
podmínkou zachování dominantní funkce zóny a za podmínky splnění hygienických limitů. Možnost výjimečně
přípustného bydlení se nevztahuje na lokalitu Podmokly, zahrnující areály podél ulice Dělnická dle schématu
ve Výkresu základního členění území,
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 pozemek do plochy V – plocha
výroby a skladování.
OZP - nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji části p.p.č. 3657/145 v k. ú. Podmokly o výměře 2
m2 z důvodu napojení areálu spol. Kovošrot na stavbu „I/62 Děčín – Vilsnice“.
OSC - k prodeji části p. p. č. 3657/145 k. ú. Podmokly o výměře 2 m2 není z hlediska silničního správního
úřadu námitek.
OKD - nemá námitek k prodeji pozemku p. č. 3657/145 k. ú. Podmokly.
OMH – nemá námitek k prodeji pozemku p. č. 3657/145 k. ú. Podmokly za účelem napojení areálu společnosti
Kovošrot Group.
Jedná se o pozemek p. č. 3657/145 k. ú. Podmokly o výměře 2 m2.
Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“
II. pásmo – využití pro podnikání – 1000,00 Kč/m2 – koef. 0,8 – tj. 800,00 Kč/m2.
Účel dle žádosti: výstavba komunikace
Žadatel: Kovočas Group CZ s.r.o., Na Kablu 289/7, Praha – Dolní Měcholupy

Závazky a pohledávky vůči městu: 0
Vyjádření:
OR

OSU

OZP

OSC

OKD

OMH

A

A

A

A

A

A

Vysvětlivky:

Příloha: KM 3657-145-108 A.pdf

Komentář:

Příloha: KM 3654-145-108 B.pdf

Komentář:

Příloha:

ANO zadost
3657-145-108.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martin Kříž

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

OMH
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Název:
Prodej části pozemku p. č. 2698 k. ú. Děčín - záměr
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 2698 k. ú. Děčín o výměře dle geometrického plánu, který bude
vyhotoven,
- s upozorněním, že horní část pozemku je dotčena veřejně prospěšnou stavbou K35 - splašková kanalizace v
celé lokalitě Folknáře.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 21.8.2018 návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
usnesením č. RM 18 14 37 18 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku
p. č. 2698 k. ú. Děčín o výměře dle GP, který bude vyhotoven, s upozorněním, že horní část pozemku je
dotčena veřejně prospěšnou stavbou K35 - splašková kanalizace v celé lokalitě Folknáře.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

RM doporučila zveřejnit záměr

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- OMH obdržel žádost o prodej části pozemku p. č. 2698 k. ú. Děčín;
- žadatel vlastní sousední pozemky p.č. 2702, p.č. 2703/2 a p.č. 2703/1 vše k.ú. Děčín;
- žadatel žádá o požadovaný pozemek za účelem rozšíření vlastního pozemku;
- v současné době OMH eviduje nájemní smlouvu na požadovanou část pozemku 2698 k. ú. Děčín na
zahradu, v případě zveřejnění záměru města bude jednáno se současným nájemcem;
- horní část pozemku je dotčena veřejně prospěšnou stavbou K35 - splašková kanalizace v celé
lokalitě Folknáře.
Poznámka:
OR – nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.
OSU - oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji části pozemku parc. č.
2698 v katastrálním území Děčín o výměře cca 645 m², za účelem rozšíření zahrady.
OSU – odd. územního plánování Magistrátu města Děčín, příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm. g) zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že pozemek se dle platné
územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a je součástí zóny ZPF – zóna
zemědělských kultur. Upozorňujeme, že horní část pozemku je dotčen veřejně prospěšnou stavbou K35 –
splašková kanalizace v celé lokalitě Folknáře. Jedna větev do Folknářské, druhá do Liberecké. S prodejem
části pozemku souhlasíme.
Funkční využití ZPF zóny dle čl. 8 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín.
Přípustné: produkční zemědělská výroba (orná půda, trvalé trávní porosty, sady, zahrady, zahradnictví,
školkařství), účelové stavby sloužící pro využití pozemků, nadřazené trasy technické infrastruktury,
komunikační síť s převahou účelových komunikací, turistické cesty a vyhlídky, cykloturistika, opatření pro
zachování průchodnosti krajiny, obnova stabilizačních a protierozních opatření (strukturní zeleň, meze) v
rámci souhrnných pozemkových úprav, nelesní ekosystémy, doprovodná a strukturní zeleň, vodní toky a
plochy, přístupové komunikace,
Výjimečně přípustné: zahrádkářské osady,
Nepřípustné: nesouvisející činnost s využitím pozemků zemědělského půdního fondu.
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1 + podkroví
intenzita zastavění pozemku v %: u stávajících zahrádkářských osad max. 25m2, u ostatních zohlednit
speciální charakter.
Poznámka: Pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do
plochy BI – bydlení individuální v rodinných domech – městské.
OZP - nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji části p.p.č. 2698 o výměře 645 m2 v k.ú. Děčín za
účelem rozšíření vlastního pozemku.
OMH – v současné době OMH eviduje nájemní smlouvu, v případě zveřejnění záměru města bude jednáno se
současným nájemcem, s prodejem pozemku na zahradu souhlasíme.
Jedná se o část pozemku p. č. 2698 k. ú. Děčín o výměře 645 m2.
Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“
II. pásmo – 1000,00 Kč x koef. 0,3 (zahrada), tj. 300,00 Kč/m2
Účel dle žádosti: zahrada

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

OSU

OZP

OMH

A

A

A

A

Vysvětlivky:

Příloha: KM 2698-101 zakres.pdf

Komentář:

Příloha: ANO zadost 2698_101.pdf

Komentář:

Příloha:

Foto 2698-101 letecka
zakres.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martin Kříž

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

OMH

7.9.2018 12:55 podepsáno
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Název:
Prodej částí pozemků v k. ú. Březiny u Děčína - záměr
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Březiny u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat části pozemků st. p. č. 1/1, p. č. 17/1 a p. č. 877 vše v k. ú. Březiny u Děčína o výměrách
dle GP, který bude vyhotoven.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 21.8.2018 návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Březiny u
Děčína a usnesením č. RM 18 14 37 23 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části
pozemků st. p. č. 1/1, p. č. 17/1 a p. č. 877 vše v k. ú. Březiny u Děčína o výměrách dle GP, který bude
vyhotoven.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

RM doporučila zveřejnit záměr

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- OMH obdržel žádost o prodej pozemku st. p. č. 1/1 k. ú. Březiny u Děčína;
- žadatelé vlastní sousední pozemek p. č. 15 k. ú. Březiny u Děčína, který dlouhodobě užívají jako
zahradu, o prodej zažádali z důvodu majetkoprávního nesouladu;
- z důvodu nejasností bylo provedeno vytyčení hranic pozemků, při kterém bylo zjištěno, že hranice
stávajícího oplocení zasahuje do částí pozemků p. č. 17/1 a p. č. 877 k. ú. Březiny u Děčína;
- dále bylo vytyčením zjištěno, že část pozemku p. č. 1/1 k. ú. Březiny u Děčína, kterou žadatelé
neužívají, přísluší do silničního pomocného pozemku, tato část bude GP oddělena;
- žadatelé byli na místě seznámeni s výsledkem vytyčení a žádají o prodej částí pozemků, které jsou
určeny hranicemi stávajícího oplocení;
- z důvodu nových skutečností OMH zajistil nová stanoviska dotčených odborů.
Poznámka:
OR - k žádosti o prodej pozemku p. č. 1/1 v k. ú. Březiny u Děčína sdělujeme, že odbor rozvoje nemá v
uvedené lokalitě žádný záměr.
OR - k prodeji části pozemku p. č. 877 a části pozemku p. č. 17/1 obojí v k.ú. Březiny u Děčína sdělujeme, že
odbor rozvoje nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.
OSU - oddělení územního rozhodování a pam. péče nemá námitek k prodeji st.p.č. 1/1 v katastrálním území
Březiny u Děčína z důvodu rozšíření pozemku ve vlastnictví žadatele. Úřad územního plánování Magistrátu
města Děčín, příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm. g) 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 BV – smíšená zóna s RD
venkovského typu. S prodejem 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 pozemky do
plochy BI – bydlení individuální v rodinných domech.
OSU - oddělení územního rozhodování a pam. péče nemá námitek k prodeji částí pozemků parc. č. 877, 17/1
v katastrálním území Březiny u Děčína na zahradu. Úřad územního plánování Magistrátu města Děčín,
příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v
platném znění sděluje, že předmětné části pozemků se dle platné územně plánovací dokumentace města
Děčín nachází v zastavěném území a jsou součástí zóny BV – smíšená zóna s RD venkovského typu. S
prodejem částí pozemků p.č. 877 a 17/1 k.ú. Březiny u Děčína souhlasíme.
Funkční využití BV zóny 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 tyto pozemky do
plochy BI – bydlení individuální v rodinných domech – městské. [otisk úředního razítka] Ivana Šejnohová Úřad
územního plánování Magistrátu města Děčín, příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že předmětné části pozemků se dle platné
územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a jsou součástí zóny BV –
smíšená zóna s RD venkovského typu. S prodejem částí pozemků p.č. 877 a 17/1 k.ú. Březiny u Děčína
souhlasíme.
OZP - nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji p.p.č. 1/1 v k.ú. Březiny u Děčína za účelem
zřízení zahrady a zázemí k objektu.
OZP - nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji části p.p.č. 877 a části p.p.č. 17/1 v k.ú. Březiny u
Děčína za účelem narovnání majetkoprávních vztahů (převod vlastnického práva ke stávajícím oploceným
částem pozemků - zahrady).
OKD - nemá námitek k prodeji pozemku st. p.č. 1/1 k.ú. Březiny u Děčína.
OKD - nemá námitek k prodeji části pozemku p.č.877 a části pozemku p.č. 17/1 k.ú. Březiny u Děčína.
OMH – z důvodu nejasností bylo provedeno vytyčení hranic pozemků, při kterém bylo zjištěno, že hranice
stávajícího oplocení zasahuje do částí pozemků p. č. 17/1 a p. č. 877 k. ú. Březiny u Děčína, dále bylo
vytyčením zjištěno, že část pozemku p. č. 1/1 k. ú. Březiny u Děčína, kterou žadatelé neužívají, přísluší do
silničního pomocného pozemku, žadatelé byli seznámeni a souhlasím s prodej oplocených částí pozemků,
OMH s prodejem souhlasí.
Jedná se o částí pozemků st. p. č. 1/1, p. č. 17/1 a p. č. 877 vše k. ú. Březiny u Děčína.
Návrh ceny za prodej částí pozemků dle „Zásad“
II. pásmo - 1000,- Kč x koef. 0,3 (zahrada) tj. 300 Kč/m2 + ostatní náklady
Nájemní smlouva: 0
Účel dle žádosti: majetkoprávní nesoulad
Žadatel: ******
Závazky a pohledávky vůči městu:0
Vyjádření:
OR

OSU

OZP

OKD

OMH

A

A

A

A

A

Vysvětlivky:

Příloha:

KM 877-17_1-1_1-114
zakres.pdf

Komentář:

Příloha: 1_1_114 vytyceni.pdf

Komentář:

Příloha: ANO zadost 1_1_114.pdf

Komentář:

Příloha: Foto 1-1_114 .pdf

Komentář:

Příloha: Foto 877_17-1_114.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martin Kříž

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

OMH
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Název:
Prodej části pozemku p.č. 711/6 v k.ú. Děčín – Staré Město – záměr
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín – Staré Město a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 711/6 o výměře 1195 m2 v k.ú. Děčín – Staré Město.

Stanovisko RM:
RM usnesením č. RM 18 12 37 25 ze dne 26.06.2018 schválila variantu č. 1, tj. doporučila ZM zveřejnit záměr
města prodat pozemek p.č. 711/6 o výměře 1195 m2 v k.ú. Děčín – Staré Město.
Současně projednala variantu č. 2, tj. nedoporučení zveřejnit záměr města prodat pozemek p.č. 711/6 o
výměře 1195 m2 v k.ú. Děčín – Staré Město.

Cena:
Návrh postupu:

RM doporučila zveřejnit záměr města prodat pozemek

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- ****** spoluvlastní pozemky p.č. 711/1, 713 a 711/3 k.ú. Děčín – Staré Město – viz zákres ve snímku KM
přílohou
- Uvnitř areálu se nachází pozemek p.č. 711/6 k.ú. Děčín – Staré Město, který je ve vlastnictví statutárního
města Děčín
- Dne 20.02.2018 OMH obdržel od výše jmenovaných žádost o prodej pozemku p.č. 711/6 k.ú. Děčín – Staré
Město jako zahradu a zázemí k objektu na p.č. 711/1 k.ú. Děčín – Staré Město – viz příloha
- Projednávaný pozemek je bez přístupu z pozemku ve vlastnictví města (s touto skutečností je žadatel
srozuměn), žadatel o pozemek pečuje a udržuje jej v současné době na své náklady
- Z doplňujících informací vyplývá, že mezi požadovaným pozemkem p.č. 711/6 (město Děčín) a pozemkem
žadatelů – p.č. 711/1 zůstává vklíněn mj. pozemek p.č. 711/4 – vlastník ČR - Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2
- S tímto subjektem žadatelé jednají o jeho získání do vlastnictví.
Materiál s návrhem na projednání záměru prodeje pozemku byl předložen do jednání RM dne 15.05.2018 pod
č. RM 18 09 37 11 a RM jej z projednání odložila s požadavkem na doplnění informací - viz níže text:
Doplnění:
V roce 2015/2016 RM a ZM opakovaně projednávala žádost ****** o pronájem, resp. prodej pozemku p.č.
711/6 k.ú. Děčín - Staré Město - účel využití podnikání. V průběhu řízení ****** sdělila, že případný prodej
bude realizován na fyzické osoby - ****** a současně podali svůj návrh na akceptovatelnou kupní cenu ve výši
100.000,- Kč (projednáváno jako varianta č. 2). Závěrem celého projednávání bylo znění usnesení č. RM 16
08 37 19 ze dne 26.04.2016 a č. ZM 16 05 07 10 ze dne 26.05.2016 ve znění:
- ZM schválilo prodej pozemku p.č. 711/6 o výměře 1195 m2 v k.ú. Děčín - Staré Město, se všemi součástmi a
příslušenstvím, pro ******, za cenu 956.000,- Kč + ostatní náklady.
Vzhledem k tomu, že žadatelé požadovali schválit prodej pozemku za jimi navrženou kupní cenu, nedošlo k
uzavření kupní smlouvy a přijatá usnesení RM a ZM, vztahující se ke konkrétnímu prodeji byla revokována v
RM a ZM v 10/2016. Tento spis byl následně uzavřen.
Nová žádost, přijatá v roce 2018, o prodej pozemku za účelem zahrady - zázemí je novou žádostí a na
základě toho byl předložen návrh na projednání záměru za tímto účelem v radě města dne 29.05.2018.
Nové skutečnosti: RM materiál na jednání dne 29.05.2018 odložila a uložila úkol z PVO: Vyvolat jednání s
žadatelem o koupi pozemku p. č. 711/6 v k. ú. Děčín – Staré Město a informovat ho o nemožnosti prodeje
předmětného pozemku s využitím koeficientu za zahradu.
Jednání na OMH proběhlo dne 13.06.2018, ze kterého byl pořízen zápis - viz příloha. Žadatelé mají o prodej
pozemku nadále zájem. Na základě toho předkládá OMH opětovně materiál s návrhem na zveřejnění záměru
města pozemek prodat do RM.
Nájemní smlouva: 0
Celková výměra pozemku p.č. 711/6 k.ú. Děčín – Staré Město činí 1195 m2
Cena za prodej:
jedná se o II. pásmo: dle Zásad - 1000,- Kč/m2 s použitím koeficientu 0,3 – zahrada, při výměře 1195 m2 =
358.500,- Kč
V případě prodeje pozemku pro účely podnikání: dle Zásad, II.pásmo, tj. 1000,00 Kč/m2 x koef 0,8 (podnikání)
= 800,00 Kč/m2, při výměře 1195 m2 = 956.000,00 Kč
Účel: zahrada a zázemí k objektu ve vlastnictví žadatelů
Žadatelé: ****** - nejsou v evidenci dlužníků města

Vyjádření:
OKD

OSC

OŽP

OR

OSU

OMH

A

A

A

A

A-pozn.

A-pozn.

Vysvětlivky:
OKD: nemá námitek k prodeji pozemku na zahradu. OSC: nemá námitek k prodeji pozemku na zahradu.
OŽP: nemá námitek k prodeji pozemku na zahradu. OR: v lokalitě nemá žádný záměr.
OSU: doporučuje realizovat prodej pozemku parc. č. 711/6 v katastrálním území Děčín-Staré Město v souladu
s územně plánovací dokumentací města Děčín.
Předmětný pozemek se dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném
území a je/jsou součástí zóny NV – zóna nerušící výroby a výrobních služeb.
Upozorňuje, že pozemek se nachází v ochranném pásmu železnice. Předmětný záměr není s územně
plánovací dokumentací města Děčín v souladu. S prodejem pozemku, za účelem zahrady, nesouhlasí.
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 uvádí, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do plochy
VL – průmyslová výroba a sklady – lehký průmysl
OMH: žadatel byl při osobním jednání vyrozuměn o skutečnosti, že na pozemek není zajištěn přístup přes
pozemky města
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Název:
Prodej částí pozemků p.č. 132/1 a 132/6 v k.ú. Dolní Žleb – záměr
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Dolní Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 132/1 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca
880 m2) a část pozemku p.č. 132/6 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 400 m2)
vše v k.ú. Dolní Žleb, za účelem vybudování přístupové cesty, 2 parkovacích míst a zázemí k objektu, s
podmínkou zatížení částí pozemků p.č. 132/1 a 132/6 k.ú. Dolní Žleb věcným břemenem stezky a věcným
břemenem umístění vodní jímky na p.č. 132/6 k.ú. Dolní Žleb pro vlastníky okolních nemovitostí.

Stanovisko RM:
RM usnesením č. RM 18 14 37 24 ze dne 21.08.2018 doporučila ZM schválit variantu č. 1, tj. zveřejnit záměr
města prodat část pozemku p.č. 132/1 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 880 m2)
a část pozemku p.č. 132/6 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 400 m2) vše v k.ú.
Dolní Žleb, za účelem vybudování přístupové cesty, 2 parkovacích míst a zázemí k objektu, s podmínkou
zatížení částí pozemků p.č. 132/1 a 132/6 k.ú. Dolní Žleb věcným břemenem stezky a věcným břemenem
umístění vodní jímky na p.č. 132/6 k.ú. Dolní Žleb pro vlastníky okolních nemovitostí.
Současně projednala variantu č. 2, tj nedoporučení zveřejnit záměr města prodat část pozemku p.č. 132/1 o
výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 880 m2) a část pozemku p.č. 132/6 o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 400 m2) vše v k.ú. Dolní Žleb, za účelem vybudování
přístupové cesty, 2 parkovacích míst a zázemí k objektu, s podmínkou zatížení částí pozemků p.č. 132/1 a
132/6 k.ú. Dolní Žleb věcným břemenem stezky a věcným břemenem umístění vodní jímky na p.č. 132/6 k.ú.
Dolní Žleb pro vlastníky okolních nemovitostí.

Cena:
Návrh postupu:

RM doporučila zveřejnit záměr města prodat pozemky

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- Pan Chrdle získal do vlastnictví objekt čp. 3 Dolní Žleb na p.č. 8/1 a pozemky p.č. 138/1, 137/2 k.ú. Dolní
Žleb
- Nemovitosti se nachází ve srázu a jediným přístupem k nim je schodiště – viz zákres ve snímku KM
- Vzhledem k tomu, že objekt je ve špatném technickém stavu, je nutná jeho rekonstrukce
- Pro zajištění snazší dopravy materiálu a i snadnějšímu přístupu k objektu, požádali manžele Chrdleovi o
prodej částí pozemků pod objektem – p.č. 132/1 a 132/6 k.ú. Dolní Žleb – viz zákres ve snímku, za účelem
vybudování pěší cesty
- Současně po úpravě získaných pozemků by na nich vytvořili 2 parkovací stání
- Na pozemku p.č. 132/6 k.ú. Dolní Žleb se nachází vodní jímka, která zásobuje vodou přilehlé nemovitosti
- Pokud ZM zveřejní záměr města prodat části pozemků, vyvolá OMH jednání s vlastníky okolních nemovitostí
tak, aby byl ošetřen bezproblémový přístup k vodní jímce (věcné břemeno stezky a věcné břemeno umístění
vodní jímky pro vlastníky okolních nemovitostí).
– Následně do RM a ZM bude předložen konkrétní návrh prodeje částí pozemků s konkrétním jmenováním
vlastníků nemovitostí, využívajících vodní jímku
- Stanovisko Osadního výboru Dolní Žleb: souhlasí s prodejem pozemků č. 132/6 a č. 132/1 v katastrálním
území Dolní Žleb, resp. s jejich částmi dle přílohy č.2 - zákres do katastrální mapy. Uvedený souhlas je
podmíněn zřízením věcného břemene na umístění jímky pitné vody a související vodovodní potrubí
nacházející se na uvedených pozemcích a vedoucích k domům č. p.190, č. p. 1 a č. ev. 9330, ve smyslu § 7
zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.
OMH obdržel žádost manželů Chrdleových o prodej částí pozemků p.č. 132/1 a 132/6 k.ú. Dolní Žleb.
Pozemky by využily pro vybudování pěší cesty ke své nemovitosti, a to mj. z důvodu dopravy stavebního
materiálu při rekonstrukci nemovitosti.
Místním šetřením za účasti OSC bylo zjištěno, že stávající cesta je pouze po schodišti ve strmém srázu – viz
zákres ve snímku KM.
Na místě samém OMH a OSC jednal s vlastníkem sousední nemovitosti, který upozornil na existenci vodní
jímky a nutnost zajištění přístupu k jímce a odběru vody pro vlastníky okolních nemovitostí, neboť ta je
jediným zdrojem pitné vody v této lokalitě.
Žadatelé o prodej částí pozemků existenci vodní jímky zmiňují a doporučují ošetřit přístup a užívání věcným
břemenem.
Způsob nejlepšího řešení by OMH projednal na jednání s vlastníky sousedních nemovitostí, které by svolal v
případě zveřejnění záměru města prodat části pozemků. Pro úplnost OMH uvádí, že požadované pozemky
jsou ve strmém srázu, zarostlé nálety a křídlatkou. Vzhledem k tomu, že pozemky jsou pro město
nevyužitelné, doporučuje OMH je prodat.
Rovněž stanovisko Osadního výboru Dolní Žleb k prodeji požadovaných pozemků je kladné, za podmínky
ošetření umístění jímky pitné vody.
Návrh ceny za prodej – výměra pozemku – cca 1280 m2 dle „Zásad“: III. pásmo, tj. 200,00 Kč/m2 (ostatní
samostatně prodávané pozemky) celková cena = 256.000,00 Kč
Nájemní smlouva: 0
Účel dle žádosti: vybudování přístupové cesty, 2 parkovacích míst a zázemí k objektu
Žadatelé: Jan a Alexandra Chrdleovi, Nad Bertramkou 2086/9, Praha 5

Vyjádření:
OSC

OŽP

OKD

OSU

OR

OMH

Osadní výbor

A-pozn.

A

A-pozn.

A-pozn.

A

A-pozn.

A-pozn.

Vysvětlivky:
OSC: nemá námitek k prodeji části pozemků za účelem zřízení přístupu a realizace odstavných parkovacích
stání. Upozorňuje však na skutečnost, že dle místního šetření a zjištění od vlastníka sousední nemovitosti je
na p.č. 132/6 k.ú. Dolní Žleb umístěna jímka pro zajištění zásobování vodou. Dále upozorňuje na skutečnost,
že vybudování odstavných parkovacích stání bude vyžadovat vydání rozhodnutí o připojení sjezdu na
komunikaci dle § 10 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a
následně rovněž vydání stavebního povolení s ohledem na nezbytnost zřízení opěrné zdi po odstranění svahu
podél komunikace pro umístění parkovacích stání.
OŽP: nemá námitek k prodeji částí pozemků za účelem vybudování přístupové cesty a dvou parkovacích
stání k nemovitosti žadatelů a dále za účelem rozšíření zahrady k předmětné nemovitosti.
OKD: nemá námitek k prodeji části p.p.č. 132/6 a 132/1 k.ú. Dolní Žleb. Je nutné zajistit přístup k jímce pro
zajištění zásobování vodou.
OSU: nemá námitek k prodeji částí pozemků parc. č. 132/6 a 132/1 v katastrálním území Dolní Žleb za
účelem realizace přístupové cesty k nemovitosti žadatelů, rozšíření zahrady a parkovacího stání. Části
pozemků se dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a jsou
součástí zóny BV – smíšená zóna s RD venkovského typu.
Z důvodu stávající vodní jímky, která slouží jako zdroj vody pro další objekty doporučuje prodat pouze část
pozemku pod navrhovaným parkovacím stáním a část pozemku pod navrhovanou přístupovou cestou.
Funkční využití BV zóny 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 uvádí, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí tyto pozemky do plochy Z
– plocha zeleně – ostatní zeleň v krajině.
OR: nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. OMH: nemá námitek k prodeji částí pozemků. V případě
zveřejnění záměru prodeje částí pozemků vyvolá OMH jednání s vlastníky sousedních nemovitostí o nutnosti
zajištění přístupu k vodní jímce (např. věcné břemeno nebo oddělení části pozemku s vodní jímkou a
ponechání ve vlastnictví města Děčín).
Osadní výbor Dolní Žleb: souhlasí s prodejem pozemků č. 132/6 a č. 132/1 v katastrálním území Dolní Žleb,
resp. s jejich částmi dle přílohy č.2 - zákres do katastrální mapy. Uvedený souhlas je podmíněn zřízením
věcného břemene na umístění jímky pitné vody a související vodovodní potrubí nacházející se na uvedených
pozemcích a vedoucích k domům č. p.190, č. p. 1 a č. ev. 9330, ve smyslu § 7 zákona č. 274/2001 Sb. o
vodovodech a kanalizacích.
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Název:
Směna částí pozemků v k.ú. Bynov – záměr
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu částí pozemků v k.ú. Bynov a
zveřejňuje
záměr města směnit
- část pozemku p.č. 837/2, o výměře dle GP (cca 6 m2), který bude vyhotoven, v k.ú. Bynov, do majetku
města a
- část pozemku p.č. 1207/3 o výměře dle GP (cca 14 m2), který bude vyhotoven, v k.ú. Bynov, z majetku
města.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 4. 9. 2018 návrh na směnu částí pozemků v k.ú. Bynov a
usnesením č. RM 18 15 37 30 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit
- část pozemku p.č. 837/2, o výměře dle GP (cca 6 m2), který bude vyhotoven, v k.ú. Bynov, do majetku
města a
- část pozemku p.č. 1207/3 o výměře dle GP (cca 14 m2), který bude vyhotoven, v k.ú. Bynov, z majetku
města.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

Rada města doporučila zveřejnit záměr směny pozemků

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- příprava projektu „Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 - II. etapa“ - vypořádání majetkoprávního
vztahu k části pozemku p.č. 837/2 o vým. cca 6 m2 v k.ú. Bynov (ve vlastnictví soukromých osob) je nezbytné
pro získání pravomocného stavebního povolení a následnou kolaudaci stavby;
- současně žádost vlastníka dotčeného pozemku o směnu za část pozemku p.č. 1207/3 k.ú. Bynov o vým. cca
14 m2 z důvodu zarovnání hranic pozemku – směna obou částí pozemků bude provedena s finančním
dorovnáním;
- směnou požadované části pozemku p.č. 1207/3 k.ú. Bynov nedojde k zamezení přístupu k jiné nemovitosti,
ani k omezení šířkového uspořádání budoucí stavby chodníku;
- směna pozemků je nutná v termínu do podání žádosti o dotace, což je přelom letošního roku.
Město Děčín připravuje realizaci projektu „Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 - II. etapa“, který
navazuje na projekt „Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 - I. etapa“, na který již byla schválena
dotace od SFDI.
Předmětem II. etapy projektu, který bude podáván do SFDI na přelomu roku 2018/2019, je rekonstrukce a
vybudování chodníků včetně autobusových zálivů v úseku od křižovatky ul. Teplická x ul. Na Výšinách ke
křižovatce ul. Teplická x ul. Jindřichova. Celkové rozpočtové náklady projektu jsou v předpokládané výši
14.650.000,00 Kč včetně DPH. Výše dotace je max. 8.672.000,00 Kč. Realizační náklady I. etapy projektu
jsou 10.028.325,00 Kč včetně DPH. Výše poskytnuté dotace je 5.982.000,00 Kč.
Realizace I. i II. etapy se předpokládá společně v roce 2019 až 2020. Směna pozemků je nutná v termínu do
podání žádosti o dotace, což je přelom letošního roku.
V rámci akce „Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 – II. etapa“ dojde, mimo jiné, k vybudování
chodníkového tělesa, které částečně zasahuje do pozemku p.č. 837/2 k.ú. Bynov (6 m2) ve vlastnictví
soukromých osob. Dle sdělení vlastníka pozemku je ochoten požadovanou část pozemku p.č. 837/2 směnit za
část pozemku p.č. 1207/3 o vým. cca 14 m2 k.ú. Bynov, která navazuje na jeho nemovitost, a to z důvodu
zarovnání hranic pozemku. S ohledem na rozdíl ve výměře směňovaných částí pozemků bude provedeno
finanční dorovnání.
Provedenou směnou požadované části pozemku p.č. 1207/3 k.ú. Bynov nedojde k zamezení přístupu k jiné
nemovitosti, ani k omezení šířkového uspořádání stavby budoucího chodníku. Výše uvedené vypořádání je
nezbytné pro realizaci stavby, tzn. získání pravomocného stavebního povolení a následnou kolaudaci stavby.
Jedná se o směnu částí pozemků v k.ú. Bynov
- p.p.č. 837/2 – část o vým. cca 6 m2 – zahrada – do majetku města
- p.p.č. 1207/3 - část o vým. cca 14 m2 – ost. plocha – ost. komunikace – z majetku města
Cena pozemku dle „Zásad“:
II. pásmo 1.000,00 Kč/m2 (koef 0,2 - zarovnání hranic max. do 50 m2), tj. 200,00 Kč/m2
celkem za rozdíl ve výměře - 8 m2 cca 1.600,00 Kč
Nájemní smlouva: 0
Účel dle žádosti:
a) majetkoprávní vypořádání pozemku – stavba chodníku
b) zarovnání hranic pozemku
Žadatel-vlastník pozemku: ******
Závazky a pohledávky vůči městu: žadatelé nejsou vedeni v evidenci dlužníků města

Vyjádření:
Příloha: 1207 byn km.pdf

Komentář:

Příloha: 1207 byn studie.pdf

Komentář:

Příloha: 1207 byn zadost an.pdf

Komentář:

Příloha: 1207 byn foto a.pdf

Komentář:

Příloha: 1207 byn foto b.pdf
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Ing. Martin Kříž
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Název:
Prodej částí pozemků p.č. 682/1 a p.č. 687/3 k.ú. Děčín – Staré Město – záměr
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Děčín – Staré Město a
nezveřejňuje
záměr města prodat části pozemků p.č. 682/1 a p.č. 687/3, o vým. dle GP, který bude vyhotoven, v k.ú. Děčín
– Staré Město, s podmínkou zřízení věcného břemene – služebnost stezky na pozemku p.č. 687/3 pro
oprávněného, tj. vlastníky pozemku p.č. 684 s objektem č.p. 323, 324 a 325, v rozsahu dle GP, který bude
vyhotoven, za cenu dle „Zásad“.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 4. 9. 2018 návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Děčín – Staré
Město a usnesením č. RM 18 15 37 18 nedoporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části
pozemků p.č. 682/1 a p.č. 687/3, o vým. dle GP, který bude vyhotoven, v k.ú. Děčín – Staré Město, s
podmínkou zřízení věcného břemene – služebnost stezky na pozemku p.č. 687/3 pro oprávněného, tj.
vlastníky pozemku p.č. 684 s objektem č.p. 323, 324 a 325, v rozsahu dle GP, který bude vyhotoven, za cenu
dle „Zásad“.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

RM nedoporučila zveřejnit záměr města

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- žádost o prodej částí pozemků p.č. 682/1 a p.č. 687/3 o vým. cca 100 m2, pozemky budou využity jako
zázemí k domu na pozemku p.č. 681 vše v k.ú. Děčín – Staré Město;
- pozemky byly součástí projektu „Revitalizace sídliště Staré Město – Děčín III“, lhůta udržitelnosti projektu
byla ukončena a s pozemky lze majetkově nakládat;
- z pozemku p.č. 687/3 je situován stávající přístup do technických prostor bytového domu č.p. 323, 324 a 325
v ul. Jezdecká, Děčín III;
- pro zajištění přístupu bude, v případě schválení prodeje části pozemku, zřízeno věcné břemeno – služebnost
stezky.
Vyjádření:
OR – předmětné pozemky jsou součástí projektu „1. část – Revitalizace sídliště Děčín III – Staré Město“. V
současné době je v tomto projektu již ukončena lhůta udržitelnosti a s pozemky lze majetkově nakládat.
OSU – odd. územního rozhodování, památkové péče a speciální stavební úřad nemá námitek k prodeji části
pozemku p.č. 682/1 v k.ú. Děčín – Staré Město na zázemí k domu ve vlastnictví žadatelky. Prodej části
pozemku p.č. 687/3 v k.ú. Děčín – Staré Město nedoporučujeme, neboť na pozemku byla povolena (možná již
realizována) stavba „Revitalizace sídliště Děčín III – Staré Město – rozšíření městského kamerového systému
(napojení kamer)“.
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že pozemky se dle platné územně plánovací dokumentace
města Děčín nachází v zastavěném území a jsou součástí zóny SM – smíšená městská zóna. S prodejem
částí pozemků souhlasíme.
Funkční využití SM zóny dle čl. 8 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města
Děčín:
- přípustné: trvalé bydlení v městských i bytových domech, individuální trvalé bydlení, zařízení obchodu,
veřejného stravování, školství, tělovýchovné areály, vybavenost celoměstského a lokálního charakteru
(zdravotní a sociální, kulturní, církevní, ubytování), odpovídající komunikační síť (hlavní ulice s charakterem
městské třídy), MHD, parkovací plochy, zeleň liniová i plošná, nezbytná technická infrastruktura;
- výjimečně přípustné: nerušící provozy drobné výroby a služeb, garáže, čerpací stanice PHM;
- nepřípustné: areály výroby, skladů, dopravních zařízení a rušících výrobních služeb.
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 3-4, intenzita zastavění pozemku v %: 50. Doporučené typy domů:
polyfunkční městské domy s odpovídajícím uspořádáním parteru a 50 % trvalým bydlením, bytové domy a
„vila“ domy se 100 % trvalým bydlením vymezené regulativy, vyplývající z podmínek příslušného prostoru či
lokality.
Poznámka: pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí tyto pozemky do
plochy BH – bydlení hromadné.
OKD – pozemek p.č. 687/3 k.ú. Děčín-Staré Město je veřejným prostorem i pro panelový dům čp. 323 – čp.
325 ul. Jezdecká, Děčín III. Odbor komunikací a dopravy nedoporučuje prodej části pozemku p.č. 687/3 k.ú.
Děčín-Staré Město, k prodeji části pozemku p.č. 682/1 k.ú. Děčín-Staré Město nemá námitek.
OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji části pozemku p.č. 687/3 a části p.č. 682/1 v k.ú.
Děčín – Staré Město.
OMH – dle telefonického vyjádření OR ke stanovisku OSU, bylo rozšíření kamerového systému součástí již I.
etapy IPRM, u které již byla ukončena lhůta povinné udržitelnosti projektu a s oběma pozemky lze majetkově
nakládat.
V případě, že bude zveřejněn záměr města části pozemků prodat, bude současně zřízeno věcné břemeno
práva přístupu – služebnost stezky – pro zajištění přístupu k nemovitosti na pozemku p.č. 684 pro
oprávněného, tj. vlastníky pozemku p.č. 684 s objektem č.p. 323, 324 a 325, v rozsahu dle GP, který bude
vyhotoven, za cenu dle „Zásad“.
Jedná se o prodej částí pozemků p.č. 682/1 a p.č. 687/3 o vým. cca 300 m2 v k.ú. Děčín – Staré Město a
zřízení věcného břemene.

Návrh ceny dle „Zásad“
1. prodej pozemků II. pásmo 1000,- Kč/m2 (ost. účely koef 0,9), tj. 900,00 Kč/m2 – celkem cca 270.000,00 Kč
2. zřízení věcného břemene – dle „Zásad“ – 10 000,- Kč + DPH
Účel dle žádosti: zázemí k bytovému domu
Žadatelka:******
Závazky a pohledávky vůči městu: 0
Vyjádření:
OR

OSU

OKD

OZP

OMH

A

A

A/N

A

A

Vysvětlivky:

Příloha: 682 stm zad an.pdf
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Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martin Kříž

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

OMH

7.9.2018 13:11 podepsáno
11.9.2018 09:00 podepsáno

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM
Konané dne: 20. 9. 2018

ZM

18

07

06

13

Název:
Prodej pozemků p.č. 145 a st.p.č. 65 v k.ú. Krásný Studenec – záměr N
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Krásný Studenec a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 145 o výměře 356 m2 a st.p.č. 65 o výměře 350 m2 vše v k.ú. Krásný
Studenec.

Stanovisko RM:
RM usnesením č. RM 18 14 37 21 ze dne 21.08.2018 schválila variantu č. 2, tj. nedoporučila ZM zveřejnit
záměr města prodat pozemek p.č. 145 o výměře 356 m2 a st.p.č. 65 o výměře 350 m2 vše v k.ú. Krásný
Studenec.
Současně projednala variantu č.1, tj. doporučení zveřejnit záměr města prodat pozemek p.č. 145 o výměře
356 m2 a st.p.č. 65 o výměře 350 m2 vše v k.ú. Krásný Studenec.

Cena:
Návrh postupu:

RM nedoporučila zveřejnit záměr města prodat pozemky

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- Žadatelka má v pronájmu pozemky p.č. 145 a st.p.č. 65 vše v k.ú. Krásný Studenec na zahradu
- Žádostí ze dne 10.05.2018 požádala o prodej obou pozemků
Paní ****** bydlí v objektu na st.p.č. 67/1 k.ú. Krásný Studenec. Požadované pozemky, ležící přes cestu – p.č.
145 a st.p.č. 145 k.ú. Krásný Studenec, má od roku 2011 v pronájmu na zahradu. Dne 10.05.2018 podala
****** žádost o prodej těchto pozemků na zahradu.
Návrh ceny za prodej – výměra pozemku – 706 m2
dle „Zásad“: II. pásmo, tj. 1.000,00 Kč/m2 x koef. 0,3 = 300,00 Kč/m2 celková cena = 211.800,00 Kč
Nájemní smlouva: 1x na oba pozemky na zahradu za nájemné 1.206,00 Kč – žadatelka o prodej – ******
Účel dle žádosti: zahrada
Žadatel: ******

Vyjádření:
OSC

OŽP

OKD

OSU

OR

OMH

A

A

A

A-pozn.

A

A

Vysvětlivky:
OSC: nemá námitek k prodeji pozemků.
OŽP: nemá námitek k prodeji pozemků za účelem užívání zahrady, kterou má již žadatel v pronájmu.
OKD: nemá námitek k prodeji pozemků.
OSU: nemá námitek k prodeji pozemků st.p.č. 65, parc. č. 145 v katastrálním území Krásný Studenec na
zahradu. Pozemky se dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území
a jsou součástí zóny BV – smíšená zóna s RD venkovského typu. S prodejem pozemků souhlasí.
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 uvádí, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí pozemky do plochy SM –
plocha smíšená obytná městská.
OR: nemá v současné době v uvedené lokalitě žádný záměr.
OMH: nemá námitek k prodeji pozemků.

Příloha: studenec_145.pdf
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Příloha: studenec1_145.pdf
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Název:
Prodej pozemků p.č. 393/14, 393/15 v k.ú. Bělá u Děčína – záměr N
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Bělá u Děčína a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemky p.č. 393/14 o výměře 1422 m2 a p.č. 393/15 o výměře 1485 m2 vše v k.ú. Bělá
u Děčína.

Stanovisko RM:
RM usnesením č. RM 18 14 37 20 ze dne 21.08.2018 schválila variantu č.1, tj. nedoporučila ZM zveřejnit
záměr města prodat pozemky p.č. 393/14 o výměře 1422 m2 a p.č. 393/15 o výměře 1485 m2 vše v k.ú. Bělá
u Děčína.
Současně projednala variantu č.2, tj. doporučení zveřejnit záměr města prodat pozemky p.č. 393/14 o výměře
1422 m2 a p.č. 393/15 o výměře 1485 m2 vše v k.ú. Bělá u Děčína.

Cena:
Návrh postupu:

RM nedoporučila zveřejnit záměr města prodat pozemky

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- OMH obdržel žádost o prodej pozemků p.č. 393/14 a p.č. 393/15 k.ú. Bělá u Děčína za účelem výstavby 1
rodinného domu
- Pro úplnost OMH uvádí, že od roku 2001 byly oba pozemky opakovaně nabízeny za účelem výstavby RD,
ale vzhledem k povaze pozemků (strmý svah) o jejich prodej nebyl zájem
- K prodeji došlo pouze u sousedních pozemků p.č. 393/12, 393/13 a 393/16 (2 pozemky vlastníkům
protilehlých nemovitostí) a (1 pozemek) jiné společnosti
- OMH na požadované pozemky eviduje pouze 1 žádost o prodej pozemků na výstavbu RD z roku 2008,
avšak žadatel následně od žádosti odstoupil s odůvodněním, že na místě jednal se zástupcem stavební firmy,
který výstavbu RD na této ploše nedoporučoval (značná svažitost terénu)
- Na základě toho OMH v roce 2008 na OR podal žádost o projednání změny ÚP na plochu ovocného sadu,
zahrady
- V r. 2010 v této věci OR informoval OMH dopisem ve znění: Pozemky původně zařazeny do 9. změny ÚP,
která již nebude projednávána samostatně, ale v rámci zahajovaného nového územního plánu. U těchto
pozemků zároveň upozorňuje na skutečnost, že dle platného ÚP jsou návrhovou plochou pro bydlení ve
smíšené zóně s RD venkovského typu, jejíž závazné regulativy připouští i všechny formy zeleně.
- Dle návrhu ÚP jsou oba pozemky zařazeny do plochy Z81 VZ, tj. plochu pro zemědělskou a lesnickou
výrobu.
- Na základě uvedeného OMH nedoporučuje prodej pozemků na výstavbu RD.
- Pro úplnost OMH uvádí, že sousední pozemky p.č. 393/12, 393/13, 393/16 k.ú. Bělá u Děčína byly z
vlastnictví města Děčín prodány v roce 2002 - 2003
Pan ****** požádal o prodej pozemků p.č. 393/14 a 393/15 k.ú. Bělá u Děčína, za účelem výstavby 1
rodinného domu. Pozemky leží na hranici s ul. Sněžnická ve svahu. Vzhledem k tomu, že pozemky byly bez
úspěchu nabízeny za účelem výstavby RD již od roku 2001 a s ohledem na svažitost terénu, podal OMH na
OR žádost o změnu využití pozemků v územním plánu. V nově zpracovaném návrhu ÚP jsou pozemky
zařazeny do plochy Z81 VZ - plocha pro zemědělskou a lesnickou výrobu. Na základě toho nedoporučuje
OMH prodat pozemky pro výstavbu RD.
Návrh ceny za prodej:
zahrada – výměra pozemku p.č. 393/14 – 1422 m2
dle „Zásad“: II. pásmo, tj. 1.000,00 Kč/m2 x koef. 0,3 = 300,00 Kč/m2 celková cena = 426.600,00 Kč
zahrada – výměra pozemku p.č. 393/15 – 1485 m2 dle „Zásad“: II. pásmo, tj. 1.000,00 Kč/m2 x koef. 0,3 =
300,00 Kč/m2
celková cena = 445.500,00 Kč
Nájemní smlouva: 0
Účel dle žádosti: výstavba 1 rodinného domu
Žadatel: ******

Vyjádření:
OSC

OŽP

OKD

OSU

OR

OMH

A

A

A-pozn.

A/N-pozn.

A

N-pozn.

Vysvětlivky:
OSC: nemá námitek k prodeji pozemků.
OŽP: nemá námitek k prodeji pozemků za účelem výstavby rodinného domu.
OKD: nemá námitek k prodeji pozemků na výstavbu RD za předpokladu potvrzení o souladu s územním
plánem.
OSU: nemá námitek k prodeji pozemků parc. č. 393/14, 393/15 v katastrálním území Bělá u Děčína za účelem
výstavby rodinného domu. Pozemky se dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v
nezastavěném území v zastavitelné ploše č. IV/8, která je součástí zóny BV – smíšená zóna s RD
venkovského typu.
Na pozemku p.č. 393/14 k.ú. Bělá u Děčína je navržena veřejně prospěšná stavba E7 – trafostanice č. 307
včetně kabelové přípojky VN VI/8. V návrhu nového Územního plánu Děčín jsou výše uvedené pozemky na
žádost Statutárního města Děčín navrženy pro zemědělskou a lesní výrobu a dále na pozemku p.č. 393/14
k.ú. Bělá u Děčína je navržen silniční koridor s označením KOR11 DS. Vzhledem k těmto skutečnostem
doporučuje prodej pozemků znovu zvážit.
Funkční využití BV zóny 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 uvádí, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí tyto pozemky do
návrhové plochy Z81 VZ – plocha pro zemědělskou a lesnickou výrobu, dále je na pozemku p.č. 393/14 k.ú.
Bělá u Děčína navržen silniční koridor s označením KOR11 DS - přestavba místní komunikace.
OR: nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.
OMH: nedoporučuje prodej pozemků na výstavbu RD, a to s ohledem na rozpracovaný návrh Územního plánu
Děčín, který požadované pozemky řadí do návrhové plochy Z81 VZ – plocha pro zemědělskou a lesnickou
výrobu a dále z důvodu návrhu silničního koridoru s označením KOR11 DS - přestavba místní komunikace.

Příloha: foto_393_bela.pdf

Příloha:

AN-393-bela-prilohy_2018
0801082730.pdf

Komentář:

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martin Kříž

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

OMH
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Název:
Prodej části pozemku p. č. 1587 k. ú. Bělá u Děčína – záměr
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 1587 k. ú. Bělá u Děčína.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 26.6.2018 návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a usnesením
č. RM 18 12 37 19 nedoporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1587 k.
ú. Bělá u Děčína.
Dále rada města projednala variantu č. 2, tj. doporučit zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část
pozemku p. č. 1587 k. ú. Bělá u Děčína.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

RM nedoporučila zveřejnit záměr

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- OMH obdržel žádost o prodej části pozemku p. č. 1587 k. ú. Bělá u Děčína, dle žádosti cca 50 m2;
- žadatelé mají v podílovém spoluvlastnictví spolu s dalším spoluvlastníkem sousední pozemek st. p.
č. 305/1 s domem č. p.179/2 a vlastní pozemek p. č. 1601 obojí k. ú. Bělá u Děčína;
- o požadovanou část pozemku žádají za účelem založení zahrady;
- jedná se o příjezdovou cestu k nemovitostem ve vlastnictví jiných osob, prodejem požadované části
by do budoucna mohlo dojít k zamezení přístupu na sousední pozemek p. č. 1490/4 k. ú. Bělá u
Děčína.

Poznámka:
OR - nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.
OSU - oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji části pozemku parc. č.
1587 v katastrálním území Bělá u Děčína na zahradu, za podmínky, že prodej bude uskutečněn ve prospěch
všech vlastníků objektu na st.p.č. 305/1 v katastrálním území Bělá u Děčína.
OSU – odd. územního plánování Magistrátu města Děčín, příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm. g) zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že pozemek se dle platné
územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a je veden jako ostatní plocha –
komunikace v zóně SM – smíšená městská zóna. S prodejem části pozemku nesouhlasíme z důvodu
zamezení přístupu na sousední pozemek.
Funkční využití zóny SM dle čl. 8 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města
Děčín:
Přípustné: individuální trvalé bydlení v příměstské zóně ve spojení s užitkovými zahradami a
samozásobitelským hospodářstvím, ojediněle i v bytových domech, individuální rekreace, lokální občanské
vybavení (maloobchod, veřejné ubytování a stravování, sportovní zařízení), nerušící podnikatelské aktivity,
odpovídající komunikace (přístupové a účelové), turistické trasy, odstavná parkoviště, MHD, garáže, všechny
formy zeleně, nezbytná technická infrastruktura,
Výjimečně přípustné: objekty zemědělské výroby (pásmo hygienické ochrany), rodinné farmy, nerušící výrobní
aktivity a služby,
Nepřípustné: ostatní rušící výrobní aktivity a služby.
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1 - 2 + podkroví
intenzita zastavění pozemku v %: 15
Poznámka: Pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí pozemek do plochy
DS – plocha pro silniční dopravu.
OZP - nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 1587 v k. ú. Bělá u Děčína, vzhledem k faktu, že se jedná o
přístupovou komunikaci – vjezd pro více nemovitostí.
OKD - část pozemku slouží pro přístup více vlastníků. V případě prodeje doporučujeme prodej do
spoluvlastnictví i vlastníku pozemku p.č. 1490/4 k.ú. Bělá u Děčína. Pro tohoto vlastníka je jediný přístup přes
pozemek 1587 k.ú. Bělá u Děčína. OKD nedoporučuje prodej části pozemku p.č. 1587 k.ú. Bělá u Děčína
pouze žadatelům.
OMH - místním šetřením bylo zjištěno, že se jedná o příjezdovou komunikaci, která je využívána vlastníky
sousedních nemovitostí, prodejem požadované části by do budoucna mohlo dojít k zamezení přístupu na
sousední pozemek p. č. 1490/4 k. ú. Bělá u Děčína.
Jedná se o část pozemku p. č. 1587 k. ú. Bělá u Děčína.

Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“
II. pásmo – 1000,00 Kč/m2 x koef. 0,3 (zahrada), tj. 300,00 Kč/m2 + ostatní náklady.
Účel dle žádosti: zahrada
Žadatelé: ******
Vyjádření:
OR

OSU

OZP

OKD

OMH

A

N

N

N

N

Vysvětlivky:

Příloha: KM 1587_102 zakres.pdf

Komentář: KM AN

Příloha: ANO zadost 1587_102.pdf

Komentář: ŽÁDOST AN

Příloha: Foto 1587_102.pdf

Komentář: FOTO AN

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martin Kříž

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

OMH
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Název:
Prodej části pozemku p.č. 194/2 k.ú. Dolní Žleb
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
schvaluje
prodej části 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, se všemi součástmi a příslušenstvím do podílového spoluvlastnictví pro ****** za cenu 10.800,00 Kč +
poplatek ve výši nájemného za užívání části pozemku bez nájemního vztahu + ostatní náklady.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 21. 8. 2018 návrh na prodej části pozemku v k.ú. Dolní Žleb a
usnesením č. RM 18 14 37 29 doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části 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, se všemi součástmi a
příslušenstvím do podílového spoluvlastnictví pro ****** za cenu 10.800,00 Kč + poplatek ve výši nájemného
za užívání části pozemku bez nájemního vztahu + ostatní náklady.

Cena:

10 800,00

Návrh postupu:

Rada města doporučila schválit prodej

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 sdělení 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;
- RM záměr - usn. č. RM 18 04 37 17 ze dne 20. 20. 2018
- ZM záměr - usn. č. ZM 18 03 05 03 ze dne 22. 3. 2018
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, a to za tři roky zpětně.
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

Poplatek ve výši nájemného: pozemek pod domem - 40,00 Kč/m2/rok – za 27 m2 - 1.080,00 Kč/rok –
2016-2018 celkem 3.240,00 Kč
Nájemní smlouva: 0
Účel dle žádosti: vypořádání majetkoprávního nesouladu – 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 an dzl zad.pdf

Komentář:

Příloha: 194 an km situace.pdf

Komentář:

Příloha: 194 an datail map.php.pdf

Komentář:

Příloha: 194 an dzl gp.pdf

Komentář:

Příloha: 194 dzl foto.pdf
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Název:
Prodej pozemků k.ú. Prostřední Žleb
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
ZM

18

07

06

17

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
prodej pozemků p.č. 374/6 o vým. 10 m2, p.č. 374/7 o vým. 27 m2 a p.č. 375/2 o vým. 1 m2 v k.ú. Prostřední
Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím do podílového spoluvlastnictví, a to podíl ve výši ½ pro ****** a
podíl ve výši ½ pro ******, za cenu 16.000,00 Kč + ostatní náklady.

Návrh usnesení:
ZM

18

07

06

18

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
prodej pozemků p.č. 372/1 o vým. 195 m2 a p.č. 375/1 o vým. 458 m2 v k.ú. Prostřední Žleb, se všemi
součástmi a příslušenstvím pro ******, za cenu 130.600,00 Kč + ostatní náklady.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 4. 9. 2018 návrh na prodej pozemků v k.ú. Prostřední Žleb a
usnesením č. RM 18 15 37 19 doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p.č. 374/6 o vým. 10
m2, p.č. 374/7 o vým. 27 m2 a p.č. 375/2 o vým. 1 m2 v k.ú. Prostřední Žleb, se všemi součástmi a
příslušenstvím do podílového spoluvlastnictví, a to podíl ve výši ½ pro ****** a podíl ve výši ½ pro ****** za
cenu 16.000,00 Kč + ostatní náklady.
Dále rada města usnesením č. RM 18 15 37 20 doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p.č.
372/1 o vým. 195 m2 a p.č. 375/1 o vým. 458 m2 v k.ú. Prostřední Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím
pro ******, za cenu 130.600,00 Kč + ostatní náklady.

Cena:
Návrh postupu:

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- evidence nájemních smluv na pronájem pozemků p.č. 372/1 a p.č. 374/1 na zahradu k domu;
- žádosti o prodej pronajatých pozemků a dále i pozemku p.č. 375 k.ú. Prostřední Žleb, který je součástí
zahrady a je situován mezi pronajatými pozemky;
- usnesením č. ZM 17 09 05 12-13 ze dne 30. 11. 2017 byl schválen prodej částí pozemku p.č. 374/1 mezi
oba žadatele, společně s uzavřenou kupní smlouvou byl zapsán i geometrický plán, ze kterého je zřejmé
užívání jednotlivých částí ostatních pozemků;
- na části původního pozemku dříve ozn. jako p.č. 374/1 (nyní p.č. 374/7 a 375/2) je umístěna stavba ve
spoluvlastnictví žadatelů, prodejem pozemků dojde m.j. k narovnání majetkoprávního nesouladu a vlastníci
budou moci dokončit legalizaci stavby, čímž dojde i k narovnání nesouladu údajů v evidenci katastru
nemovitostí se skutečným stavem pozemku;
- RM záměr - usn. č. RM 16 17 37 19 ze dne 4. 10. 2016
- ZM záměr - usn. č. ZM 16 08 04 11 ze dne 20. 10. 2016
Vyjádření:
OR – nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.
OSU – odd. územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji pozemku p.č. 372/1 a částí p.č.
375 a p.č. 374/1 na zahradu.
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že předmětné pozemky se dle platného územního plánu města
nacházejí v zastavěném území a jsou součástí zóny BV – smíšená zóna s RD venkovského typu. Plánovaný
záměr není s regulativem funkčního využití zóny v rozporu. S prodejem souhlasíme za podmínky zachování
přístupu ke zbylé části pozemků.
Funkční využití zóny dle ÚP:
- 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, 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 řadí tento pozemek do oblasti ZN –
nezastavitelných soukromých zahrad.
OZP – nemá z hlediska životního prostřední k prodeji námitek. Pozemky jsou dlouhodobě užívány jako
zahrada k domu ve vlastnictví žadatele a budou takto využívány i nadále.
OMH eviduje nájemní smlouvy na pronájem pozemků p.č. 372/1 a části p.č. 374/1 na zahrady. Nájemci byli
požádáni o sdělení, zda souhlasí se změnou výše nájemného za pozemky užívané jako zahrada k domu dle
stávajících „Zásad“, nebo zda mají zájem o jejich prodej. Nájemci sdělili, že nesouhlasí se zvýšením
nájemného a mají zájem o prodej pronajatých pozemků a dále i pozemku p.č. 375 k.ú. Prostřední Žleb, který
je součástí zahrady a je situován mezi pronajatými pozemky.
Usnesením č. ZM 17 09 05 12-13 ze dne 30. 11. 2017 byl schválen prodej částí pozemku p.č. 374/1 mezi oba
žadatele, společně s uzavřenou kupní smlouvou byl zapsán i geometrický plán, ze kterého je zřejmé užívání
jednotlivých částí ostatních pozemků. Na části pozemku dříve ozn. jako p.č. 374/1 byla v minulosti (cca v 80.
letech min. st.) umístěna stavba, která je nyní ve spoluvlastnictví žadatelů. Prodejem pozemků dojde m.j. k
narovnání majetkoprávního nesouladu a vlastníci budou moci dokončit legalizaci stavby – nově na pozemcích
p.č. 374/7 a p.č. 375/2, čímž dojde i k narovnání nesouladu údajů v evidenci katastru nemovitostí se
skutečným stavem pozemku.
OMH pro úplnost uvádí, že pozemek p.č. 1122/7 k.ú. Prostřední Žleb, který navazuje na pozemek p.č. 375/1,
není součástí prodeje a zůstane i nadále v majetku města. Pozemek p.č. 1122/7 o vým. 215 m2 je součástí

lesního komplexu a je součástí jiné žádosti, kterou je řešena vzájemná směna pozemků mezi městem Děčín a
spol. Lesy ČR.
Jedná se o prodej pozemků v k.ú. Prostřední Žleb
- p.č. 374/6 o vým. 10 m2 – přístup
- p.č. 374/7 o vým. 27 m2 – pod stavbou
- p.č. 375/2 o vým. 1 m2 – pod stavbou
- p.č. 375/1 o vým. 458 m2 – zahrada
- p.č. 372/1 o vým. 195 m2 – zahrada
Cena za prodej pozemku dle „Zásad“ III. pásmo:
– ostatní samostatně prodávané pozemky – 200,00 Kč/m2
– pozemky zastavěné (ne stavby pro bydlení) – 500,00 Kč/m2
a) prodej pozemků do podílového spoluvlastnictví
p.č. 374/6 o vým. 10 m2 – přístup – 2.000,00 Kč, tj. à 200,00 Kč/m2
p.č. 374/7 o vým. 27 m2 – pod stavbou – 13.500,00 Kč, tj. à 500,00 Kč/m2
p.č. 375/2 o vým. 1 m2 – pod stavbou – 500,00 Kč/m2
celkem 16.000,00 Kč
b) prodej pozemků na zahradu pro manž. Lepkovy
p.č. 372/1 o vým. 195 m2 – 39.000,00 Kč
p.č. 375/1 o vým. 458 m2 – 91.600,00 Kč – celkem 130.600,00 Kč, tj. à 200,00 Kč/m2
Nájemní smlouva: žadatelé
Účel dle žádosti: zahrada, pod stavbou
Žadatelé:
******
Závazky a pohledávky vůči městu: žadatelé nejsou vedeni v evidenci dlužníků města
Vyjádření:
OR

OSU

OZP

OMH

A

A

A

A

Vysvětlivky:

Příloha: 374 pzl km map.php.pdf

Komentář:

Příloha: 374 pzl km detail.pdf

Komentář:

Příloha: 374 zad an.pdf

Komentář:

Příloha: 374 pzl foto.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martin Kříž

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

OMH

10.9.2018 12:20 podepsáno
11.9.2018 08:56 podepsáno
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Název:
Prodej části pozemku v k. ú. Dolní Žleb
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 170/11 (nově dle GP č. 281/42/2018 ozn. jako st. p. č. 234 o výměře 26 m2) v k. ú.
Dolní Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím pro ******, za cenu 10.400,- Kč + ostatní náklady.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 4.9.2018 návrh na prodej části pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
usnesením č. RM 18 15 37 04 doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 170/11
(nově dle GP č. 281/42/2018 ozn. jako st. p. č. 234 o výměře 26 m2) v k. ú. Dolní Žleb se všemi součástmi a
příslušenstvím pro ******, za cenu 10.400,- Kč + ostatní náklady.

Cena:

10 400,00

Návrh postupu:

RM doporučila schválit prodej

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- OMH obdržel žádost o prodej části pozemku p. č. 170/11 (nově dle GP č. 281/42/2018 ozn. jako st. p. č.
234) v k. ú. Dolní Žleb;
- žadatel vlastní sousední pozemek p. č. 169/9 a pozemek st p. č. 218 s RD č. p. 139 vše k. ú. Dolní
Žleb;
- při pozemkové revizi KN byl zjištěn majetkoprávní nesoulad pod přístavbou rodinného domu, z
tohoto důvodu žadatel žádá o odprodej zastavěné části;
- za užívání pozemku bez právního nároku bude žadateli účtován poplatek ve výši nájemného, a to za
tři roky zpětně.

RM záměr usn. č. RM 18 10 37 10 ze dne 29.5.2018
ZM záměr usn. č. ZM 18 06 05 06 ze dne 28.6.2018

Poznámka:
OR – nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.
OSU - oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji části pozemku parc. č.
170/11 v katastrálním území Dolní Žleb o výměře 26 m², pod přístavbou rodinného domu. Úřad územního
plánování Magistrátu města Děčín, příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm. g) 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 BV – smíšená zóna s RD
venkovského typu. 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 – plocha smíšená obytná městská.
OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji části p. p. č. 170/11 v k.ú. Dolní Žleb o výměře
26 m2 za účelem narovnání majetkoprávního nesouladu.
Osadní výbor Dolní Žleb - nemá námitek, tedy doporučuje žádost ke schválení.
OMH – v současné době probíhá revize katastru pro odstranění nesouladů, v rámci této revize byl žadatel
vyzván katastrálním úřadem, aby legalizoval přístavbu pod RD. Na základě výzvy si žadatel nechal
vypracovat GP se zaměřením stavby a následně zažádal o odprodej části pozemku ve vlastnictví města. Za

užívání pozemku bez právního nároku bude žadateli účtován poplatek ve výši nájemného, a to za tři roky
zpětně.
Jedná se o část pozemku p. č. 170/11 (nově dle GP č. 281/42/2018 ozn. jako st. p. č. 234) v k. ú. Dolní Žleb o
výměře 26 m2.
Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“
III. pásmo – pro účely bydlení - 400,00 Kč/m2, tj. celkem 10.400,- Kč
Návrh ceny za pronájem pozemku dle „Zásad“
pod domem – 40,00 Kč/m2/rok x 26 m2, tj. 1.040,00 Kč/rok, celkem 3.120,- Kč
Nájemní smlouva: 0
Účel dle žádosti: narovnání majetkoprávního nesouladu
Žadatel: ******
Závazky a pohledávky vůči městu: 0
Vyjádření:
OR

OSU

OZP

Osadní výbor OMH

A

A

A

A

A

Vysvětlivky:

Příloha:

KM 170_11_112
zakres.pdf

Komentář:

Příloha:

ANO Zadost + GP
170_11_112.pdf

Komentář:

Příloha: Foto 170_11_112.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martin Kříž

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

OMH

10.9.2018 12:26 podepsáno
11.9.2018 08:55 podepsáno
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Název:
Prodej pozemků st. p. č. 6 a st. p. č. 7 k. ú. Lesná u Děčína
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Lesná u Děčína a
schvaluje
prodej pozemků st. p. č. 6 o výměře 62 m2 a st. p. č. 7 o výměře 75 m2 v k. ú. Lesná u Děčína se všemi
součástmi a příslušenstvím pro ******, za cenu 54.800,00 Kč + ostatní náklady,

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 21.8.2018 návrh na prodej pozemků v k. ú. Lesná u Děčína a usnesením
č. RM 18 14 37 25 doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemků st. p. č. 6 o výměře 62 m2 a st. p.
č. 7 o výměře 75 m2 v k. ú. Lesná u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro ******, za cenu 54.800,00
Kč + ostatní náklady.
Dále rada města projednala variantu č. 2,tj. doporučit zastupitelstvu města schválit prodej pozemků st. p. č. 6
o výměře 62 m2 a st. p. č. 7 o výměře 75 m2 v k. ú. Lesná u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro
******, za cenu 27.400,00 Kč + ostatní náklady, na zahradu.

Cena:

54 800,00

Návrh postupu:

RM doporučila schválit prodej

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- OMH obdržel žádost o prodej pozemků st. p. č. 6 a st. p. č. 7 vše k. ú. Lesná u Děčína;
- záměrem žadatele je na těchto pozemcích založení zahrady do budoucna možná výstavba RD;
- pozemky st. p. č. 6 a st. p. č. 7 v k. ú. Lesná u Děčína (zbořeniště) jsou zarostlé letitým náletem, pro
město bez přístupu;
- vzhledem k tomu, že není přístup na pozemky z veřejné komunikace, ale pouze přes pozemek ve
vlastnictví PF-ČR, nyní v pronájmu p. Miklína, není vhodné prodávat na stavbu RD.

RM záměr usn. č. RM 17 17 37 16 ze dne 10.10.2017
ZM záměr usn. č. ZM 17 08 04 09 ze dne 26.10.2017
Poznámka:
OR – nemá v této lokalitě žádný záměr.
OSU - oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji pozemků st. p. č. 6 a 7 v
katastrálním území Lesná u Děčína na stavbu rodinného domu a na zahradu. Stavební úřad Magistrátu města
Děčín Úřad územního plánování, příslušný dle ust. § 6 odst.1e) a f) zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že předmětné pozemky se dle platné územně plánovací
dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území v zastavitelné návrhové ploše BV – smíšená zóna s
RD venkovského typu. S prodejem pozemků souhlasíme.
Funkční využití zóny BV dle čl. 8 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín:
Přípustné: individuální trvalé bydlení v příměstské zóně ve spojení s užitkovými zahradami a
samozásobitelským hospodářstvím, ojediněle i v bytových domech, individuální rekreace, lokální občanské
vybavení (maloobchod, veřejné ubytování a stravování, sportovní zařízení), nerušící podnikatelské aktivity,
odpovídající komunikace (přístupové a účelové), turistické trasy, odstavná parkoviště, MHD, garáže, všechny
formy zeleně, nezbytná technická infrastruktura,
Výjimečně přípustné: objekty zemědělské výroby (pásmo hygienické ochrany), rodinné farmy, nerušící výrobní
aktivity a služby,
Nepřípustné: ostatní rušící výrobní aktivity a služby.
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1 - 2 + podkroví
intenzita zastavění pozemku v %: 15.
Poznámka:
Pro informaci uvádíme, že rozpracovaný Návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do plochy SV –
plocha smíšená obytná vesnická.
OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji st.p.č. 6 a st.p.č. 7 v k.ú. Lesná u Děčína za
účelem výstavby rodinného domu a vybudování zahrady. Upozorňujeme, že pokud bude žadatel řešit v rámci
dalšího užívání shora uvedených pozemků kácení dřevin, je třeba postupovat v souladu se zákonem
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
OMH – místním šetřením bylo zjištěno, že pozemky (zbořeniště) jsou zarostlé letitým náletem, pro město
naprosto nepřístupné, žadatel si zajistil přístup na pozemky s vlastníkem ČR – SPÚ, a to pronájmem . OMH
prodej za účelem zřízení zahrady a v budoucnu případné výstavby RD doporučuje.
Jedná se o pozemky st. p. č. 6 o vým. 62 m2 a st. p. č. 7 o vým. 75 m v k. ú. Lesná u Děčína.

Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“
III. pásmo - pro účely bydlení - 400,00 Kč/m2, tj. celkem 54.800,00 Kč
Nájemní smlouva: 0
Účel dle žádosti: zahrada, výstavba RD
Žadatel: p. Jaroslav Miklín, Lesná u Děčína 27
Závazky a pohledávky vůči městu. žadatel není veden v evidenci dlužníků města
Vyjádření:
OR

OSU

OZP

OMH

A

A

A

A

Vysvětlivky:

Příloha: KM 6-7-121 zakres.pdf

Komentář:

Příloha:

ANO zadost st.p.c.6,7_121.pdf

Komentář:

Příloha:

ANO NS PF CR Lesna.pdf

Komentář:

Příloha: st.p.c 6 Lesna - 2011 .pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martin Kříž

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

OMH

10.9.2018 13:21 podepsáno
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Název:
Prodej pozemku p.č. 118 k.ú. Děčín – dohadovací řízení
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo výsledek dohadovacího řízení na prodej pozemku p.č. 118 v k.ú. Děčín a
schvaluje
prodej pozemku p.č.118 o vým. 392 m2 v k.ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím, pro Office House
Masaryk Square DC s. r. o., IČO 05697948, Hálkova 269/4, Děčín, za cenu 901.600,00 Kč + ostatní náklady +
platná sazba DPH
- s podmínkou zatížení části pozemku p.č. 118 k.ú. Děčín věcným břemenem práva chůze a jízdy (služebnost
cesty) k nemovitostem na pozemcích p.č. 117, p.č. 119 a p.č. 123/3 k.ú. Děčín;
- s podmínkou, že nabytí účinnosti kupní smlouvy je předložení studie zástavby pozemku p. č. 118 v k. ú.
Děčín ze strany kupujícího ve lhůtě 6 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, přičemž záměr uvedený ve
studii bude předložen k vyjádření několika subjektům (městský architekt, komise pro urbanistiku a další).
Prodávající na základě vyjádření těchto subjektů rozhodne, zda je záměr kupujícího uvedený ve studii pro
prodávajícího akceptovatelný. Jestliže prodávající rozhodne, že záměr kupujícího je pro něj akceptovatelný,
potvrdí toto kupujícímu písemně, studie zástavby a souhlas prodávajícího se stanou přílohami této smlouvy a
smlouva nabývá účinnosti. Jestliže prodávající rozhodne, že záměr kupujícího pro něj akceptovatelný není,
sdělí toto kupujícímu písemně, smlouva nenabude účinnosti a jako celek se k tomuto okamžiku smlouva ruší.
Náklady na zpracování studie zástavby hradí kupující. Kupující nemá právo na úhradu těchto nákladů ze
strany prodávajícího ani v případě akceptování záměru ze strany prodávajícího ani v případě jeho
neakceptování. Kupující nemá právo na úhradu těchto nákladů ze strany prodávajícího ani v případě, že bude
tato smlouva zrušena či jinak odpadne. V případě, že kupující započne na pozemku p. č. 118 v k. ú. Děčín
realizovat jiný záměr, než který předloží prodávajícímu ve studii zástavby, která bude přílohou kupní smlouvy,
má prodávající právo od této smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen předat
prodávajícímu pozemek v původním stavu ke dni podpisu této smlouvy.
- s podmínkou zřízení předkupního práva dle „Zásad“ ve prospěch statutárního města Děčín, a to na dobu 10
let. Předkupní právo bude smluvními stranami dohodnuto jako právo věcné a bude vloženo do katastru
nemovitostí.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 4. 9. 2018 návrh na prodej pozemku p.č. 118 v k.ú. Děčín a
usnesením č. RM 18 15 37 21 doporučila ZM schválit prodej pozemku p.č.118 o vým. 392 m2 v k.ú. Děčín se
všemi součástmi a příslušenstvím, pro Office House Masaryk Square DC s. r. o., IČO 05697948, Hálkova
269/4, Děčín, za cenu 901.600,00 Kč + ostatní náklady + platná sazba DPH
- s podmínkou zatížení části pozemku p.č. 118 k.ú. Děčín věcným břemenem práva chůze a jízdy (služebnost
cesty) k nemovitostem na pozemcích p.č. 117, p.č. 119 a p.č. 123/3 k.ú. Děčín; - s podmínkou, že nabytí
účinnosti kupní smlouvy je předložení studie zástavby pozemku p. č. 118 v k. ú. Děčín ze strany kupujícího ve
lhůtě 6 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, přičemž záměr uvedený ve studii bude předložen k vyjádření
několika subjektům (městský architekt, komise pro urbanistiku a další). Prodávající na základě vyjádření
těchto subjektů rozhodne, zda je záměr kupujícího uvedený ve studii pro prodávajícího akceptovatelný.
Jestliže prodávající rozhodne, že záměr kupujícího je pro něj akceptovatelný, potvrdí toto kupujícímu písemně,
studie zástavby a souhlas prodávajícího se stanou přílohami této smlouvy a smlouva nabývá účinnosti.
Jestliže prodávající rozhodne, že záměr kupujícího pro něj akceptovatelný není, sdělí toto kupujícímu
písemně, smlouva nenabude účinnosti a jako celek se k tomuto okamžiku smlouva ruší. Náklady na
zpracování studie zástavby hradí kupující. Kupující nemá právo na úhradu těchto nákladů ze strany
prodávajícího ani v případě akceptování záměru ze strany prodávajícího ani v případě jeho neakceptování.
Kupující nemá právo na úhradu těchto nákladů ze strany prodávajícího ani v případě, že bude tato smlouva
zrušena či jinak odpadne. V případě, že kupující započne na pozemku p. č. 118 v k. ú. Děčín realizovat jiný
záměr, než který předloží prodávajícímu ve studii zástavby, která bude přílohou kupní smlouvy, má prodávající
právo od této smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen předat prodávajícímu
pozemek v původním stavu ke dni podpisu této smlouvy.
- s podmínkou zřízení předkupního práva dle „Zásad“ ve prospěch statutárního města Děčín, a to na dobu 10
let. Předkupní právo bude smluvními stranami dohodnuto jako právo věcné a bude vloženo do katastru
nemovitostí.

Cena:

901 600,00

Návrh postupu:

Rada města doporučila schválit prodej

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- evidována žádost o prodej pozemku p.č. 118 v k.ú. Děčín na stavbu víceúčelového domu;
- usnesením č. ZM 18 01 04 04 ze dne 25. 1. 2018 zveřejněn záměr města prodat pozemek p.č.118 k.ú.
Děčín, s podmínkou zatížení části pozemku p.č. 118 k.ú. Děčín věcným břemenem práva chůze a jízdy
(služebnost cesty) pro vlastníky nemovitostí na pozemcích p.č. 117, 119 a 123/3 k.ú. Děčín, za cenu dle
„Zásad“ a s podmínkou, že budoucí kupující předloží studii zástavby;
- na základě úkolu z PVO bylo vyžádáno stanovisko AKNT – případný prodej pozemku právně ošetřit tak, aby
bylo možné takovýto prodej realizovat pouze v takovém případě, že záměr stavebníka bude akceptovatelný ze
strany města;
- usnesením č. ZM 18 04 04 06 byl zveřejněn záměr města prodat pozemek formou dohadovacího řízení;
- informace o termínu konání a podmínkách dohadovacího řízení byly zveřejněny na úřední desce a současně
způsobem umožňujícím dálkový přístup, dále ve zpravodaji města a na realitním portálu SReality.cz.
V souladu s usnesením zastupitelstva města a se „Zásadami“ se dne 20. 8. 2018 uskutečnilo dohadovací
řízení, jehož účelem bylo určení kupujícího pozemku p.č. 118 k.ú. Děčín. V návrhu na usnesení je uveden
výsledek dohadovacího řízení – zápis z dohadovacího řízení přílohou.
V případě schválení prodeje pozemku bude kupujícím následně doložena studie zástavby, po jejíž akceptaci
ze strany prodávajícího bude vyhotoven geometrický plán pro vyznačení věcného břemene práva chůze a
jízdy (služebnost cesty) k nemovitostem na pozemcích p.č. 117, p.č. 119 a p.č. 123/3 k.ú. Děčín.
Jedná se o prodej pozemku p.č. 118 o vým. 392 m2 v k.ú. Děčín.
Návrh ceny dle „Zásad“: (výchozí cena pro dohadovací řízení)
I. cenové pásmo - 2.300,00 Kč/m2, koef. 1,0 - komerce - 901.600,00 Kč – pozemek na stavbu
Nájemní smlouva: 0
Účel dle žádosti: stavba víceúčelového domu
Žadatel: Office House Masaryk Square DC s. r. o., IČO 05697948, Hálkova 269/4, Děčín
Závazky a pohledávky vůči městu: žadatel není veden v evidenci dlužníků města
Vyjádření:
Příloha: 118 dc km.pdf

Komentář:

Příloha: 118 dc dr zapis an.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martin Kříž

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

OMH

10.9.2018 13:40 podepsáno
11.9.2018 08:53 podepsáno
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Název:
Prodej pozemku p.č. 99 včetně objektu čp. 13 a pozemku p.č. 98 k.ú. Děčín-Staré Město - dohadovací řízení
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo výsledek dohadovacího řízení na prodej pozemků včetně objektu čp. 13 v
k.ú. Děčín-Staré Město a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 99 zast.pl. o výměře 380 m2 včetně objektu čp. 13, Litoměřická ul., Děčín III a pozemku
p.č. 98, ost.pl., o výměře 1981 m2 vše v k.ú. Děčín-Staré Město panu ****** za cenu 3.450.000,00 Kč +
ostatní náklady spojené s převodem,
- s upozorněním, že může v budoucnu dojít k záboru části pozemku p.č. 99 a 98 v k.ú. Děčín-Staré Město, a
to v souvislosti s výstavbou komunikace II/261 - ul. Litoměřická.

Stanovisko RM:
Rada města na svém zasedání dne 04.09.2018 projednala výsledek dohadovacího řízení na prodej pozemků
včetně objektu čp. 13 v k.ú. Děčín-Staré Město a usnesením č. RM 18 15 37 22 doporučila zastupitelstvu
města schválit prodej pozemku p.č. 99 zast.pl. o výměře 380 m2 včetně objektu čp. 13, Litoměřická ul., Děčín
III a pozemku p.č. 98, ost.pl., o výměře 1981 m2 vše v k.ú. Děčín-Staré Město panu ****** za cenu
3.450.000,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem, - s upozorněním, že může v budoucnu dojít k záboru
části pozemku p.č. 99 a 98 v k.ú. Děčín-Staré Město, a to v souvislosti s výstavbou komunikace II/261 - ul.
Litoměřická.

Cena:

3 450 000,00

Návrh postupu:

RM doporučuje schválit prodej

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- ZM usnesením č. ZM 18 05 06 08 ze dne 31.05.2018 zveřejnilo prodej pozemku p.č. 99 zast.pl. o výměře
380 m2 včetně objektu čp. 13, Litoměřická ul., Děčín III, pozemku p.č. 98, ost.pl., o výměře 1981 m2 vše v k.ú.
Děčín-Staré Město formou dohadovacího řízení s tím, že cena stanovená pro prodej činí 2.800.000,00 Kč +
ostatní náklady spojené s převodem, cena je stanovená dle ZP č. 834-036/2018 o ceně obvyklé a je výchozí
cenou pro toto řízení - s upozorněním, že může v budoucnu dojít k záboru části pozemku p.č. 99 a 98 v k.ú.
Děčín-Staré Město, a to v souvislosti s výstavbou komunikace II/261 - ul. Litoměřická;
- Informace o prodeji nemovitostí byla zveřejněna na serveru s-reality.cz od 05.06.2018 do 16.08.2018,
informace o termínu konání a podmínkách dohadovacího řízení byly zveřejněny na úřední desce a současně
způsobem umožňující dálkový přístup a ve zpravodaji města;
V souladu s usnesením zastupitelstva města a se „Zásadami“ se dne 20.08.2018 uskutečnilo dohadovací
řízení, jehož účelem bylo určení kupujícího předmětných nemovitostí v k.ú. Děčín Staré Město. V návrhu na
usnesení je uveden výsledek dohadovacího řízení - zápis z řízení přílohou.
Jedná se o prodej pozemku p.č. 99 zast.pl. o vým. 380 m2 jehož součástí je stavba čp. 13 a p.p.č. 98 ostat.pl.
o vým. 1981 m2 v k.ú. Děčín-Staré Město.
Návrh ceny: vše dle ZP č. 834-036/2018 ze dne 26.03.2018, 2.800.000,00 Kč + ostatní náklady spojené s
převodem
Nájemní smlouva: 0
Žadatel: ******
Účel dle žádosti: vícegenerační RD s možností ubytování pro turisty, rodiny s dětmi
Závazky a pohledávky vůči městu: žadatel není veden v evidenci dlužníků města
Vyjádření:
Příloha: zapis_dr_an.pdf

Komentář:

Příloha: 99_vlast.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martin Kříž

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

OMH

10.9.2018 13:43 podepsáno
11.9.2018 08:52 podepsáno
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Název:
Domov se zvláštním režimem – smlouva budoucí směnná
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu nemovitostí a uzavření smlouvy budoucí o směně
nemovitostí a
schvaluje
1. směnu nemovitostí, a to
- z majetku města část pozemku p.č. 496/1 (cca 11 m2) a část pozemku p.č. 498 (cca 117 m2) o vým. dle GP,
který bude vyhotoven, k.ú. Křešice u Děčína vč. stavby nové garáže, která bude na směňovaných částech
pozemků realizována před jejich směnou, do podílového spoluvlastnictví ****** a
- do majetku města pozemek p.č. 496/2 o vým. 38 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, včetně stavby garáže
č.ev. 1583 k.ú. Křešice u Děčína z podílového spoluvlastnictví ******,
bez dalšího finančního vyrovnání;
2. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o směně nemovitostí, a to
- z majetku města část pozemku p.č. 496/1 (cca 11 m2) a část pozemku p.č. 498 (cca 117 m2) o vým. dle GP,
který bude vyhotoven, k.ú. Křešice u Děčína vč. stavby nové garáže, která bude na směňovaných částech
pozemků realizována před jejich směnou, do podílového spoluvlastnictví ****** a
- do majetku města pozemek p.č. 496/2 o vým. 38 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, včetně stavby garáže
č.ev. 1583 k.ú. Křešice u Děčína z podílového spoluvlastnictví ******,
bez dalšího finančního vyrovnání.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 4. 10. 2018 návrh na směnu nemovitostí a uzavření smlouvy
budoucí o směně nemovitostí a usnesením č. RM 18 15 37 26 doporučila zastupitelstvu města schválit
1. směnu nemovitostí, a to
- z majetku města část pozemku p.č. 496/1 (cca 11 m2) a část pozemku p.č. 498 (cca 117 m2) o vým. dle GP,
který bude vyhotoven, k.ú. Křešice u Děčína vč. stavby nové garáže, která bude na směňovaných částech
pozemků realizována před jejich směnou, do podílového spoluvlastnictví ****** a
- do majetku města pozemek p.č. 496/2 o vým. 38 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, včetně stavby garáže
č.ev. 1583 k.ú. Křešice u Děčína z podílového spoluvlastnictví ******,
bez dalšího finančního vyrovnání;
2. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o směně nemovitostí, a to
- z majetku města část pozemku p.č. 496/1 (cca 11 m2) a část pozemku p.č. 498 (cca 117 m2) o vým. dle GP,
který bude vyhotoven, k.ú. Křešice u Děčína vč. stavby nové garáže, která bude na směňovaných částech
pozemků realizována před jejich směnou, do podílového spoluvlastnictví ****** a
- do majetku města pozemek p.č. 496/2 o vým. 38 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, včetně stavby garáže
č.ev. 1583 k.ú. Křešice u Děčína z podílového spoluvlastnictví ******,
bez dalšího finančního vyrovnání.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

Rada města doporučila směnu a uzavření budoucí smlouvy o směně nemovitostí

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- příprava projektu „Domov se zvláštním režimem – Křešice“ - tj. revitalizace objektu na pozemku p.č. 496/1
k.ú. Křešice u Děčína;
- majetkoprávní vypořádání s vlastníky sousední nemovitosti pro zajištění nového přístupu a příjezdu k
objektu.
OMH v rámci přípravy revitalizaci objektu na pozemku p.č. 496/1 k.ú. Křešice u Děčína, oslovil vlastníky
sousedních nemovitostí – řadových garáží na pozemku p.č. 496/2, 496/3 k.ú. Křešice u Děčína. Dle
zpracované projektové dokumentace je s touto plochou uvažováno pro zajištění nového přístupu a příjezdu k
zařízení budoucího „Domova se zvláštním režimem – Křešice“.
Vlastník stavby garáže č.e. 1011 na pozemku p.č. 496/3 k.ú. Křešice u Děčína nabídku na majetkoprávní
vypořádání stavby i přes opakovaná jednání odmítl. Dle jeho sdělení garáž využívá pro vlastní potřebu.
Stavba garáže č.e. 1583, na pozemku p.č. 496/2 je v podílovém vlastnictví 3 fyzických osob, členů místního
sdružení dobrovolných hasičů.
Stavba garáže bez č.ev. na části pozemku p.č. 496/1 není zapsána v evidenci katastru nemovitostí, dle
dostupných podkladů je v majetku statutárního města Děčín. Tato stavba je technicky propojená se stavbou
hasičské zbrojnice a je využívána jako zázemí a sklad hasičské výzbroje a výstroje.
Z jednání s vlastníky vyplynulo, že jsou ochotni pozemek p.č. 496/2 vč. stavby garáže č. ev. 1583 převést do
majetku města, avšak za podmínky, že ze strany města dojde k jejich náhradě a to tak, že smlouva o směně
nemovitostí bude uzavřena až po kolaudaci stavby nové garáže, která bude mít stejné parametry jako
stávající garáž. Část nově vzniklého pozemku – mezi nově budovanou garáží a hasičskou zbrojnicí – bude
nadále využívána pro činnost SDH a zůstane zde zachována vzrostlá lípa, která byla SDH vysazena v 60.
letech min. století.
Usnesením č. ZM 16 04 05 08 ze dne 27. 4. 2016 byl zveřejněn záměr města směnit z majetku města část
pozemku p.č. 496/1 (cca 11 m2) a část pozemku p.č. 498 (cca 117 m2) k.ú. Křešice u Děčína vč. stavby nové
garáže, která bude na směňovaných částech pozemků realizována před jejich směnou, za pozemek p.č.
496/2 o vým. 38 m2 včetně stavby garáže č.ev. 1583 k.ú. Křešice u Děčína do majetku města. Vlastníci
nemovitosti byli o usnesení ZM informováni. S ohledem na informaci OR, že žádost o poskytnutí dotace na
uvedenou akci nebyla úspěšná, bylo pokračování realizace směny nemovitostí v témže roce pozastaveno.
Následně bylo v roce 2018 na základě žádosti OR opětovně několikrát jednáno s vlastníkem pozemku p.č.
496/3 vč. stavby garáže o možnosti získání této nemovitosti do majetku města pro jeho možné využití v rámci
projektu „Domov se zvláštním režimem – Křešice“, avšak opět bezvýsledně.
Z důvodu přípravy projektové dokumentace a podání nové žádosti odborem rozvoje o poskytnutí dotace a pro
potřeby budoucího stavebního řízení je nezbytné majetkoprávní vypořádání pozemků, které budou stavbou
dotčeny. Z tohoto důvodu je, v souladu se usnesením č. ZM 16 04 05 08 ze dne 27. 4. 2016, předkládán návrh
na schválení směny nemovitostí a uzavření smlouvy budoucí o směně nemovitostí. Následná smlouva o
směně nemovitostí bude uzavřena po kolaudaci stavby garáže na pozemku p.č. 498 k.ú. Křešice u Děčína.
Pozemek p.č. 503 k.ú. Křešice u Děčína, který je do projektu rovněž zahrnutý, není v současné době možné
řešit z důvodu nevypořádaného dědického řízení jednoho ze spoluvlastníků pozemku.
Jedná se o směnu - části p.p.č. 496/1 a p.č. 498 vč. stavby nové garáže – z majetku města
- pozemek p.č. 496/2 vč. garáže – do majetku města
Vlastníci:
******
Závazky a pohledávky vůči městu: 0

Vyjádření:
Příloha: 496 kres km.pdf

Komentář:

Příloha: 496 kres studie.pdf

Komentář:

Příloha: 496 kres zadost an.pdf

Komentář:

Příloha: 496 kres foto a.pdf

Komentář:

Příloha: 496 kres foto b.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martin Kříž

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.
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Název:
Pozemek p.č. 2889/78 k.ú. Podmokly – souhlasné prohlášení
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo informaci o uzavření Souhlasného prohlášení o vydržení části pozemku v k.ú.
Podmokly a
bere na vědomí,
že bude podle § 134 zákona č. 40/1964 Sb. uzavřeno Souhlasné prohlášení ve smyslu vydržení části
pozemku p.č. 2889/78 o výměře dle GP, který bude vyhotoven (11 m2) v k.ú. Podmokly, s ******

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 21. 8. 2018 informaci o uzavření Souhlasného prohlášení o
vydržení části pozemku v k.ú. Podmokly a usnesením č. RM 18 14 37 26 tuto vzala na vědomí a doporučila
zastupitelstvu města vzít tuto informaci na vědomí s tím, že bude podle § 134 zákona č. 40/1964 Sb. uzavřeno
Souhlasné prohlášení ve smyslu vydržení části pozemku p.č. 2889/78 o výměře dle GP, který bude vyhotoven
(11 m2) v k.ú. Podmokly, s ******

Cena:

0,00

Návrh postupu:

Rada města doporučila vzít informaci na vědomí.

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- žádost o uzavření Souhlasného prohlášení ve věci vydržení části pozemku p.č. 2889/78 v k.ú. Podmokly;
- předmětná část pozemku je od r. 1978 rodinou žadatele užívána a udržována jako součást oplocené zahrady
na pozemku p.č. 2893/1 v k.ú. Podmokly v dobré víře, že je v jejich vlastnictví;
- pozemek p.č. 2889/78 k.ú. Podmokly je součástí zahrady základní školy Děčín VI-Želenice;
- z důvodu zaměření stavby objektu na pozemku p.č. 2893/1, který je ve vlastnictví žadatele, byly současně
vytyčeny i hranice pozemku a bylo zjištěno, že úzký pruh pozemku p.č. 2889/78 k.ú. Podmokly podél
betonové podezdívky stávajícího oplocení školní zahrady je součástí zahrady žadatele;
- s ohledem na dobu po kterou byl pozemek rodinou užíván a udržován došlo dle § 134 zákona č. 40/1964 Sb.
k jeho vydržení;
- situace bude řešena smírnou cestou, tj. uzavřením Souhlasného prohlášení mezi statutárním městem Děčín
a žadatelem;
- tato forma byla konzultována i s právníkem katastrálního úřadu, katastrální pracoviště Děčín s tím, že je
nutné jako právní důvod uzavření Souhlasného prohlášení uvést § původního občanského zákoníku;
- předmětná část pozemku o vým. cca 11 m2 je s ohledem na jeho polohu (bez možnosti přístupu) pro
statutární město Děčín dále nevyužitelná, z tohoto důvodu nebyla vyžadována stanoviska jednotlivých odborů.
OMH – na základě žádosti vlastníka pozemku p.č. 2893/1 v k.ú. Podmokly bylo geodetickou kanceláří
provedeno zaměření stavby na pozemku žadatele a současně bylo provedeno vytyčení hranic jeho pozemku.
Tímto bylo zjištěno, že úzký pruh pozemku p.č. 2889/78 k.ú. Podmokly podél betonové podezdívky stávajícího
oplocení školní zahrady, je součástí zahrady žadatele. Dle jeho sdělení bylo oplocení vybudováno cca v 80.
letech min. století. Místním šetřením – seznámení s výsledkem vytyčení – bylo zjištěno, že požadovaná část
pozemku p.č. 2889/78 je rodinou užívána a udržována jako součást oplocené zahrady k domu. Pozemek je s
ohledem na jeho polohu pro město dále nevyužitelný. Z tohoto důvodu nebyla vyžadována stanoviska
jednotlivých odborů.
S ohledem na dobu, po kterou byl pozemek rodinou užíván a udržován došlo dle § 134 zákona č. 40/1964 Sb.
k jeho vydržení. Uzavřením Souhlasného prohlášení mezi statutárním městem Děčín a žadatelem bude
situace vyřešena smírnou cestou bez hrozby případných dalších nákladů.
Účel dle žádosti: vydržení pozemku
Žadatel: ******
Závazky a pohledávky vůči městu: 0
Vyjádření:
Příloha: 2889 an podm zad.pdf

Komentář:

Příloha: 2889 km map.php.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martin Kříž

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.
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Název:
Pozemky v k.ú. Podmokly – majetkoprávní vypořádání stavby „Labe, Děčín, protipovodňová ochrana – II.
etapa
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
ZM

18

07

06

25

Zastupitelstvo města projednalo žádost o bezúplatný převod pozemků v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města bezúplatně převést (formou daru) část pozemku p.č. 3717/1 v k.ú. Podmokly o výměře
stanovené geometrickým plánem vyhotoveným na podkladě projektové dokumentace a pozemky p.č. 3723/3
k.ú. Podmokly o výměře 35 m2 a p.č. 3723/7 k.ú. Podmokly o výměře 2 m2 z majetku statutárního města
Děčín v souvislosti s protipovodňovými opatřeními.

Návrh usnesení:
ZM

18

07

06

26

Zastupitelstvo města projednalo žádost o zřízení věcného břemene v k.ú. Podmokly a
rozhodlo
zatížit části pozemků p.č. 3711/1, 3711/9, 3721/1, 4001/8, 4001/23 a 4001/24 v k.ú. Podmokly věcným
břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce stavby vodního díla (stavba PPO Děčín – II.
etapa) včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem výstavby, oprav,
údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě – Povodí Labe s.p., IČ
70890005, Víta Nejedlého 951, 500 03, Hradec Králové bezúplatně.

Návrh usnesení:
ZM

18

07

06

27

Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření Smlouvy budoucí o předání vyvolané investice v rámci
stavby „Labe, Děčín, protipovodňová ochrana-II. etapa“ a
schvaluje
uzavření Smlouvy budoucí o předání vyvolané investice v rámci stavby „Labe, Děčín, protipovodňová
ochrana-II. etapa“ na stavební objekty SO 04.03.5 Opatření na kanalizační síti – Armaturní komora na
dešťové kanalizaci města Děčín, SO 4.04.1 – Úprava zaústění přípojky odtoku lapolu odvodnění drážního
tělesa, SO 4.05 – Přeložka dešťové kanalizace města Děčín, SO 4 – Ochrana stávající kanalizace, SO 5.3 –
Veřejné osvětlení města Děčín, SO 6.5 – Město Děčín - Osazení průchodky pro chystanou metropolitní síť
mezi vlastníkem zařízení – statutárním městem Děčín a investorem stavby Povodí Labe s.p., IČ 70890005,
Víta Nejedlého 951, 500 03, Hradec Králové.

Stanovisko RM:
Rada města dne 4.9.2018 projednala problematiku majetkového vypořádání stavby a:
- usnesením č. RM 18 15 37 12 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města bezúplatně převést
(formou daru) část pozemku p.č. 3717/1 v k.ú. Podmokly o výměře stanovené geometrickým plánem
vyhotoveným na podkladě projektové dokumentace a pozemky p.č. 3723/3 k.ú. Podmokly o výměře 35 m2 a
p.č. 3723/7 k.ú. Podmokly o výměře 2 m2 z majetku statutárního města Děčín v souvislosti s
protipovodňovými opatřeními.
- usnesením č. RM 18 15 37 13 doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o zatížení části pozemků p.č.
3711/1, 3711/9, 3721/1, 4001/8, 4001/23 a 4001/24 v k.ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce stavby vodního díla (stavba PPO Děčín – II. etapa) včetně příslušenství
a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto
zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě – Povodí Labe s.p., IČ 70890005, Víta Nejedlého 951,
500 03, Hradec Králové bezúplatně (tj. varianta č. 1).
Dále RM projednala variantu č. 2: zatížit části pozemků p.č. 3711/1, 3711/9, 3721/1, 4001/8, 4001/23 a
4001/24 v k.ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce stavby
vodního díla (stavba PPO Děčín – II. etapa) včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené
pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj.
vlastníka sítě – Povodí Labe s.p., IČ 70890005, Víta Nejedlého 951, 500 03, Hradec Králové za cenu dle
„Zásad“.
- usnesením č. RM 18 15 37 14 rozhodla 1) zatížit části pozemků p.č. 3711/1 a 3711/9 v k.ú. Podmokly
věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce stavby plynárenského zařízení (SO
10 - Přeložka STL plynovodu PEHD 160 v rámci stavby „Labe, Děčín, protipovodňová ochrana-II. etapa)
včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený pozemek za účelem výstavby, oprav, údržby a
rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě – GasNet s.r.o., IČ 27295567,
Klíšská 940/96, Klíše, PSČ 40001 Ústí nad Labem, za cenu stanovenou jako pětinásobek ročního užitku za 1
m2 plochy věcného břemene dle geometrického plánu, ke které se připočte DPH v platné výši. Roční užitek
se pro účely této smlouvy sjednává ve výši 20,- Kč/m2 plochy věcného břemene a 2) uzavřít smlouvu o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení částí pozemků p.č. 3711/1 a 3711/9 v k.ú.
Podmokly věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce stavby plynárenského
zařízení (SO 10 - Přeložka STL plynovodu PEHD 160 v rámci stavby „Labe, Děčín, protipovodňová ochrana-II.
etapa) včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený pozemek za účelem výstavby, oprav,
údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě – GasNet s.r.o., IČ
27295567, Klíšská 940/96, Klíše, PSČ 40001 Ústí nad Labem, za cenu stanovenou jako pětinásobek ročního
užitku za 1 m2 plochy věcného břemene dle geometrického plánu, ke které se připočte DPH v platné výši.
Roční užitek se pro účely této smlouvy sjednává ve výši 20,- Kč/m2 plochy věcného břemene.
- usnesením č. RM 18 15 37 15 rozhodla 1) zatížit části pozemků p.č. 3711/1 a 3711/9 v k.ú. Podmokly
věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce stavby dešťového svodu objektu
LIDL (SO 4.04.2 - Úprava zaústění dešťového svodu objektu LIDL, SO 5.01 Veřejné osvětlení LIDL v rámci
stavby „Labe, Děčín, protipovodňová ochrana-II. etapa) včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše
uvedený pozemek za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníka zařízení – Lidl Česká republika v.o.s., IČ 26178541, se sídlem Praha 5, Nárožní
1359/11, PSČ 15800 za cenu stanovenou jako pětinásobek ročního užitku za 1 m2 plochy věcného břemene
dle geometrického plánu, ke které se připočte DPH v platné výši. Roční užitek se pro účely této smlouvy
sjednává ve výši 20,- Kč/m2 plochy věcného břemene a 2) uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene na zatížení částí pozemků p.č. 3711/1 a 3711/9 v k.ú. Podmokly věcným břemenem
práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce stavby dešťového svodu objektu LIDL (SO - 4.04.2
Úprava zaústění dešťového svodu objektu LIDL, SO 5.01 Veřejné osvětlení LIDL v rámci stavby „Labe, Děčín,
protipovodňová ochrana-II. etapa) včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený pozemek za
účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka
zařízení – Lidl Česká republika v.o.s., IČ 26178541, se sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 15800, za cenu
stanovenou jako pětinásobek ročního užitku za 1 m2 plochy věcného břemene dle geometrického plánu, ke
které se připočte DPH v platné výši. Roční užitek se pro účely této smlouvy sjednává ve výši 20,- Kč/m2
plochy věcného břemene.
- usnesením č. RM 18 15 37 16 schválila 1) zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě – uložení
dešťové kanalizace v rámci stavby „Labe, Děčín, protipovodňová ochrana-II. etapa“ (SO 4.05 - Přeložka
dešťové kanalizace města Děčín) na pozemku p.č. 3713, 3992/2 a 3715/1 v k.ú. Podmokly pro
oprávněného-statutární město Děčín, od povinného – Lidl Česká republika v.o.s., IČ 26178541, se sídlem
Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 15800, za cenu stanovenou jako pětinásobek ročního užitku za 1 m2 plochy

věcného břemene dle geometrického plánu, ke které se připočte DPH v platné výši. Roční užitek se pro účely
této smlouvy sjednává ve výši 20,- Kč/m2 plochy věcného břemene a 2) uzavření smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě – uložení dešťové kanalizace v rámci stavby
„Labe, Děčín, protipovodňová ochrana-II. etapa“ (SO 4.05 - Přeložka dešťové kanalizace města Děčín) na
pozemku p.č. 3713, 3992/2 a 3715/1 v k.ú. Podmokly pro oprávněného-statutární město Děčín, od povinného
– Lidl Česká republika v.o.s., IČ 26178541, se sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 15800, za cenu
stanovenou jako pětinásobek ročního užitku za 1 m2 plochy věcného břemene dle geometrického plánu, ke
které se připočte DPH v platné výši. Roční užitek se pro účely této smlouvy sjednává ve výši 20,- Kč/m2
plochy věcného břemene.
- usnesením č. RM 18 15 37 17 doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy budoucí o předání
vyvolané investice v rámci stavby „Labe, Děčín, protipovodňová ochrana-II. etapa“ na stavební objekty SO
04.03.5 Opatření na kanalizační síti – Armaturní komora na dešťové kanalizaci města Děčín, SO 4.04.1 –
Úprava zaústění přípojky odtoku lapolu odvodnění drážního tělesa, SO 4.05 – Přeložka dešťové kanalizace
města Děčín, SO 4 – Ochrana stávající kanalizace, SO 5.3 – Veřejné osvětlení města Děčín, SO 6.5 – Město
Děčín - Osazení průchodky pro chystanou metropolitní síť mezi vlastníkem zařízení – statutárním městem
Děčín a investorem stavby Povodí Labe s.p., IČ 70890005, Víta Nejedlého 951, 500 03, Hradec Králové.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

rada doporučila

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
-Povodí Labe s.p. připravuje investiční akci ke zvýšení ochrany před povodněmi (Labe, Děčín,
protipovodňová ochrana – II. etapa);
-stavba spočívá v navýšení stávající protipovodňové zdi a s tím související umístění kotevních patek a
přeložek stávajících zařízení;
-před zahájením stavby je nutné projednání a schválení majetkového vypořádání stavby;
-předmětem vypořádání jsou převod některých pozemků formou daru, zřízení věcných břemen na
pozemcích města pod stavbou vodního díla, zřízení věcného břemene pro vyvolanou přeložku
plynárenského zařízení, uzavření budoucích smluv na zřízení věcného břemene se společností Lidl
Česká republika v.o.s., uzavření smlouvy o budoucím předání vyvolaných investic;
-investorem stavby je Povodí Labe s.p. proto budou smlouvy s třetími stranami (Lidl, GasNet)
uzavírány jako trojstranné;
-pozemky dotčené vlastní stavbou vodního díla musí být z důvodu čerpání dotace ve vlastnictví
investora, případně zatíženy věcným břemenem ve prospěch investora jako vlastníka a budoucího
správce stavby vodního díla;
-smlouvu o převodu a zřízení VB žádají uzavřít ve stejném režimu jako v minulosti, tj. bezúplatně, a to
s ohledem na ochranu majetku města a jeho obyvatel. Povodí Labe s.p. připravuje investiční akci ke
zvýšení ochrany před povodněmi pod názvem „Labe, Děčín, protipovodňová ochrana – II. etapa“.
Stavba spočívá především v navýšení stávající protipovodňové zdi a s tím související umístění kotevních
patek a přeložek stávajících zařízení. Na stavbu bylo dne 29.11.2017 vydáno územní rozhodnutí č. 4672/2017
o umístění stavby.
Pro stavební řízení a následné majetkové uspořádání stavby je nutné před jejím zahájením projednat a
schválit majetkové vypořádání stavby.
Předmětem vypořádání jsou:
1) převod pozemků dotčených stavbou formou daru,
2) zřízení věcných břemen na pozemcích města pod stavbou vodního díla (u pozemků, které je nutno
zachovat v majetku města – pod komunikacemi),
3) zřízení věcného břemene pro vyvolanou přeložku plynárenského zařízení (uzavřít smlouvu budoucí),
4) uzavření budoucích smluv na zřízení věcných břemen se společností Lidl Česká republika v.o.s.,
5) uzavření smlouvy o budoucím předání vyvolaných investic.
Investorem stavby je Povodí Labe s.p., proto budou smlouvy s třetími stranami (Lidl, GasNet) uzavírány jako
trojstranné.
Pozemky dotčené vlastní stavbou vodního díla musí být z důvodu čerpání dotace ve vlastnictví investora,
případně zatíženy věcným břemenem ve prospěch investora jako vlastníka a budoucího správce stavby
vodního díla.
Již dokončená a užívaná stavba protipovodňových opatření na Labi a Ploučnici (I. etapa) byla majetkově
vypořádána formou daru a bezúplatného břemene ve prospěch ČR – Povodí Labe.
Povodí Labe žádá o uzavření smlouvy o převodu a zřízení VB ve stejném režimu jako v minulosti, tj.
bezúplatně, a to i s ohledem na ochranu majetku města a jeho obyvatel.
V příloze materiálu jsou předloženy návrhy smluv se žlutě označenými odstavci, které budou upraveny podle
skutečnosti (číslo schvalujícího usnesení, zveřejnění smlouvy v registru smluv). Tyto úpravy nemají na
schválení majetkových transakcí vliv.
Ke SO 4.04.1–Úprava zaústění přípojky odtoku lapolu odvodnění drážního tělesa sdělujeme, že se jedná o
krátké zaústění do kanalizace v majetku města, proto i tato část je v majetku, resp. ve správě města.
Účel: stavba vodního díla
Předpokládaný rozsah věcných břemen:

– dle PD 171 m2 - město jako oprávněný
– dle PD 94 m2 - město jako povinný
Předběžná cena za zřízení VB:
- dle „Zásad“ - I. cenové pásmo: 110,- Kč/m2 + ostatní náklady + DPH
- dle návrhu stavebníka, investora – cena stanovaná jako pětinásobek ročního užitku za 1 m2 plochy věcného
břemene dle geometrického plánu, ke které se připočte DPH v platné výši. Roční užitek se pro účely této
smlouvy sjednává ve výši 20,- Kč/m2 plochy věcného břemene, z toho plyne cena ve výši 100,- Kč/m2 + DPH
Investorem stavby je státní podnik, proto je navržena výše náhrady za VB dle jejich pravidel.
Budoucí oprávněný:
1) Povodí Labe, s.p., IČ 70890005, Víta Nejedlého 951, 500 03, Hradec Králové
2) GasNet s.r.o., IČ 27295567, Klíšská 940/96, Ústí n/L.
3) Lidl Česká republika v.o.s., IČ 26178541, se sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 15800
Budoucí vlastník vodního díla a investor:
Povodí Labe s.p., IČ 70890005, Víta Nejedlého 951, 500 03, Hradec Králové
Pohledávky a závazky vůči městu: 0
Vyjádření:

Příloha:

A zadost
ppo_20180822073256.pdf

A vyjádření města - II.
Příloha: etapa-dotčené pozemky
SM DC.pdf

Komentář: žádost

Komentář: tabulka

Příloha:

A D994180......- DS -Město
DěčínxPLa.pdf

Komentář: darovací smlouva

Příloha:

A D994180......-KVB SM
Děčín x PLa-II. etapa.pdf

Komentář: smlouva VB bezúpl.

A Situace pro uzavření
smluv - Město DěčínPříloha:
trvalý a dočasný zábor
Část1 (1).pdf

Komentář: mapa záborů 1

A Situace pro uzavření
smluv - Město DěčínPříloha:
trvalý a dočasný zábor
Část2 (1).pdf

Komentář: mapa záborů 2

A smlouva bez pozemku
O994180..-PLaxSM
Příloha:
Děčín-vyvolané investice
PPO Děčín - II. etapa.pdf

Komentář:

A PPo Děčín - II.
Příloha: etapa-vyvolané
investice_14_08_2018.pdf

Komentář: tabulka vyvolané investice

bud. smlouva o předání vyvolané
investice

Příloha:

A Situace - přeložky vyvolané investice1.pdf

Komentář: situace vyvolané investice 1

Příloha:

A Situace - přeložky vyvolané investice2.pdf

Komentář: situace vyvolané investice 2

Příloha:

A Situace - přeložky vyvolané investice3.pdf

Komentář: situace vyvolané investice 3
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Labe, Děčín, protipovodňová ochrana - II. etapa, číslo akce: 259140009
Dotčené pozemky - dle územního rozhodnutí

evidované na listech vlastnictví pro obec Děčín a katastrální území Podmokly (levý břeh Labe)

předpokládaný předpokládan
dočasný zábor ý trvalý zábor způsob majetkoprávního
vypořádání (v rámci II.
etapy)
dle PD (průvodní zpráva) ve
stupni pro stavební povolení

číslo dotčeného
pozemku

výměra dle
KN (m2)

druh pozemku

3711/1

5990

ostatní plocha (silnice)

468

71

3711/9

376

ostatní plocha (jiná
plocha)

61

3717/1

10097

ostatní plocha
(sportoviště a rekreační
plocha)

3721/1

1763

3723/3

3723/7

katastrální
území

trvale dotčen v rámci I. etapy
PPO (prg 129 120)

smlouva o právu provést
stavbu ze dne 6.10.2017

DAROVÁNÍ

ano

pouze VB

7

dtto

VĚCNÉ BŘEMENO

ano

VB

179

33

dtto

DAROVÁNÍ

ano

ANO *

ostatní plocha
(manipulační plocha)

858

10

dtto

DAROVÁNÍ

ano

pouze VB

35

ostatní plocha
(manipulační plocha)

12

23

dtto

DAROVÁNÍ

ano

ANO **

2

ostatní plocha
(manipulační plocha)

1

1

dtto

DAROVÁNÍ

ne, vznikl v rámci zápisu
staveb VD vybudovaných v I.
etapě do KN

ANO **

Podmokly

4001/8

4001/23

4001/24

Vyjádření
města Děčín

NÁVRH MPV - II. etapa

vlastník

Statutární
město Děčín

list vlastnictví číslo

MPV - I. etapa

10001

2

zastavěná plocha a
nádvoří (vodní dílo, hráz
k ochraně nemovitostí
před zaplavením při
povodni)

2

dtto

VĚCNÉ BŘEMENO

ano

KVB

ANO

2

zastavěná plocha a
nádvoří (vodní dílo, hráz
k ochraně nemovitostí
před zaplavením při
povodni)

2

dtto

VĚCNÉ BŘEMENO

ano

KVB

ANO

2

zastavěná plocha a
nádvoří (vodní dílo, hráz
k ochraně nemovitostí
před zaplavením při
povodni)

2

dtto

VĚCNÉ BŘEMENO

ano

KVB

ANO

* ´= je-li to možné, žádáme o přisloučení oddělení části (vzniklý trojúhelník) k pozemku p.č. 3721/1
** = je-li možné, převést celé pozemky (pro město by zbyly nevyužitelné velmi malé části)

DAROVACÍ SMLOUVA
číslo D994180…

uzavřená podle §2055 - §2078 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Účastníci smlouvy:
Statutární město Děčín
Se sídlem:
Zastoupené:
IČO
DIČ

Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40538 Děčín
Mgr. Marií Blažkovou, primátorkou města
00261238
CZ00261238

dále jen Město Děčín
a
Povodí Labe, státní podnik
se sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
spisová značka:

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
finanční ředitelkou
70890005
CZ7089005
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A,
vložka 9473

dále jen Povodí Labe
uzavírají tuto darovací smlouvu:

Článek I.
Město Děčín je výlučným vlastníkem pozemků označených jako pozemkové parcely, a to: č. 3717/1 o
výměře 10097 m2, č. 3723/3 o výměře 35 m2 a č. 3723/7 o výměře 2 m2, všechny druhu ostatní
plocha v obci Děčín a katastrálním území Podmokly. Pozemky jsou evidovány v katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, Katastrálního
pracoviště Děčín na listu vlastnictví č. 10001 pro uvedenou obec a katastrální území.
Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku, číslo plánu ………………. ze dne ………….., který
zhotovila firma ………………………….., se sídlem: ………………………, ……………… a pod
číslem …………………….. potvrdil dne ………………..Katastrální úřad pro Ústecký kraj se sídlem
v Ústí nad Labem, Katastrální pracoviště Děčín, byla z pozemku parc. č. 3721/1 oddělena část, nově
označená jako pozemková parcela č. …………………. o výměře …………… m2.
Uvedený oddělený pozemek, vzniklý na podkladě shora uvedeného geometrického plánu, a dále
pozemky parc. č. 3723/3 a č. 3723/7 v celých výměrách jsou předmětem této darovací smlouvy (vše
dále jen „předmětné pozemky“).
Geometrický plán č. …………………… je nedílnou součástí této darovací smlouvy.
Předmětné pozemky budou trvale zastavěny částí stavby – vodního díla, dále jen „vodní dílo“.
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Článek II.
Předmětné pozemky se všemi právy a povinnostmi daruje Město Děčín do vlastnictví státu s právem
hospodařit pro Povodí Labe, který tento dar do svého vlastnictví s právem hospodařit pro Povodí
Labe přejímá.

Článek III.
Předmětné pozemky budou zastavěny v rámci stavební akce „Labe, Děčín, protipovodňová ochrana –
II. etapa“, jejíž realizaci připravuje Povodí Labe.
Na stavební akci bylo vydáno Rozhodnutí - Územní rozhodnutí č. 4672/2017 – rozhodnutí o umístění
stavby Labe, Děčín, protipovodňová ochrana – II. etapa, vydaným Magistrátem města Děčín,
Odborem stavební úřad, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV, pod číslem jednacím:
MDC/112789/2017 dne 29.11.2017, právní moci nabylo dne 23.12.2017.
Vybudované vodní dílo zůstane po dokončení ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Povodí
Labe.

Článek IV.

V případě, že bude Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, Katastrálním
pracovištěm v Děčíně, vklad vlastnického práva dle této smlouvy zamítnut, pak se tato darovací
smlouva ruší.

Článek V.
Předmětné pozemky jsou převáděny bez dluhů, právních či jiných závad a jejich skutečný fyzický stav
je v době převodu jejich vlastnictví Povodí Labe dobře znám. Tyto skutečnosti stvrzují obě smluvní
strany svým podpisem.
Město Děčín prohlašuje, že mu není známo, že by předmětné stavební pozemky měly právní vady, na
které by měl povinnost Povodí Labe upozornit.

Článek VI.
Vlastnické právo k předmětným pozemkům přechází na Českou republiku s právem hospodařit pro
Povodí Labe dnem rozhodnutí o povolení vkladu vlastnického práva dle této darovací smlouvy do
katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, Katastrální
pracoviště v Děčíně.

Článek VII.
Poplatky spojené s podáním návrhu na vklad vlastnického práva pro Povodí Labe do katastru
nemovitostí hradí Povodí Labe.
Jelikož nabyvatelem předmětných stavebních pozemků je Česká republika, převod je osvobozen od
platby daně darovací.
Návrh na vklad vlastnického práva dle této darovací smlouvy, včetně všech předepsaných podkladů,
předloží Katastrálnímu úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, Katastrálnímu pracovišti
v Děčíně, Povodí Labe
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Článek VIII.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude včetně metadat, případných dodatků
a odvozených dokumentů uveřejněna v registru smluv dle zákona o registru smluv a s jejím
uveřejněním v plném rozsahu souhlasí. Povodí Labe zašle tuto smlouvu správci registru smluv, s čímž
je Město Děčín srozuměn. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou
obchodním tajemstvím.

Článek IX.

Město Děčín a Povodí Labe shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že se
její obsah shoduje s vážným a svobodným projevem jejich vůle, a že tato smlouva byla sepsána na
základě pravdivých skutečností. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

Článek X.
Smluvní strany stvrzují svými podpisy, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly
a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této
smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak
a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či
k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterákoli ze smluvních stran
nemohla být uznána odpovědnou podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických
osob a řízení proti nim nebo uplatněna trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců)
podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních
stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.
Město Děčín prohlašuje, že se seznámil s Interním protikorupčním programem Povodí Labe, státní
podnik a Etickým kodexem zaměstnanců Povodí Labe, státní podnik (dále společně jen „Program“;
viz www.pla.cz). Smluvní strany se při plnění této smlouvy zavazují po celou dobu jejího trvání
dodržovat zásady a hodnoty Programu, pokud to jejich povaha umožňuje. Smluvní strany se dále
zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové
podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad
rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu
se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

Článek XI.
Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Jeden oboustranně podepsaný stejnopis zůstane pro
potřeby archivace Města Děčína a Povodí Labe. Jeden oboustranně podepsaný stejnopis bude, spolu
s příslušnými doklady, zaslán Katastrálnímu úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálnímu pracovišti
v Děčíně za účelem provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran, vlastnické právo
k předmětným pozemkům nabývá Česká republika s právem hospodařit pro Povodí Labe dnem
právních účinků vkladu vlastnického práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí.
V případě, že bude tato smlouva uveřejňována v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., pak
uveďte:
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv, vlastnické právo k předmětným pozemkům nabývá Česká republika s právem
hospodařit pro Povodí Labe dnem právních účinků vkladu vlastnického práva dle této smlouvy do
katastru nemovitostí.
Zastupitelstvo Města Děčína schválilo bezúplatný převod předmětných pozemků uvedených v Článku
I. této smlouvy na svém jednání dne …………… pod číslem …………………...
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V Děčíně dne ......…......................

V Hradci Králové dne.............……….…...

.............................................………....
za Město Děčín
Mgr. Marie Blažková, primátorka města

……....................................…….................
za Povodí Labe
finanční ředitelka
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Smlouva o zřízení věcného břemene
(osobní služebnosti a pozemkových služebností)
číslo D994180….
uzavřená dle § 1257 až 1266 a § 1299 až 1302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

Účastníci smlouvy:

Povinný z věcného břemene:
Statutární město Děčín
Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40538 Děčín
Zastoupené:
Mgr. Marií Blažkovou, primátorkou města
IČO
00261238
DIČ
CZ00261238
dále jen „povinný“

Oprávněný z věcného břemene :
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
finanční ředitelkou
70890005
CZ70890005
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A,
vložka 9473

se sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
spisová značka:
dále jen „oprávněný“

Účastníci smlouvy uzavírají tuto smlouvu o zřízení věcného břemene:

Článek 1
Pozemky zatížené věcným břemenem
1. Nemovité věci, které jsou zatíženy věcným břemenem, jsou pozemky označené jako pozemkové
parcely, a to:
č. 4001/8, č. 4001/23 a č. 4001/24, všechny druhu zastavěná plocha a nádvoří a dále č. 3711/1, č.
3711/9 a č. 3721/1 všechny druhu ostatní plocha, v katastrálním území Podmokly a obci Děčín.
Všechny pozemky jsou zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrálního pracoviště Děčín na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Děčín a katastrální území
Podmokly jako výlučné vlastnictví povinného.
Všechny vyjmenované pozemky dále jen „služebné pozemky“.
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2. Oprávněný má, ve smyslu zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, právo hospodařit s majetkem ve
vlastnictví státu, a to:


s pozemky označenými jako pozemkové parcely, a to: č. 4001/4 a č. 4003/1 v obci Děčín a
katastrálním území Podmokly, oba druhu zastavěná plocha, zapsanými na LV č. 2123 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Děčín. Součástí panujícího
pozemku č. 4001/4 v katastrálním území Podmokly je stavba (vodní dílo) – hráz k ochraně
nemovitostí před zaplavením při povodni. Součástí panujícího pozemku č. 4003/1
v katastrálním území Podmokly je stavba (vodní dílo) – hráz k ochraně nemovitostí před
zaplavením při povodni. Stavba je dále umístěna na pozemku parc. č .4003/2 v obci Děčín a
katastrálním území Podmokly.

Článek 2
Zřízení věcného břemene
Osobní služebnost a pozemkové služebnosti
1. Při investiční výstavbě oprávněného budou v rámci stavební akce programu 129 260 Podpora
prevence před povodněmi III „Labe, Děčín, protipovodňová ochrana – II. etapa“ zastavěny
služebné pozemky stavbou vodního díla (trvalá železobetonová zídka a železobetonový základový
práh pro osazení mobilního hrazení, vč. podzemní části) sloužící k ochraně před povodněmi, a
dále stavbou doplňkovou (odvodňovacími žlabovkami, čerpací šachtou vnitřních vod, těsnící
injektáží, železobetonovým základovým prahem v komunikaci, nástavbou stávající zdi, či jiným
doplňkovým zařízením) tohoto vodního díla to v rozsahu, který vyplývá ze Stavebního
povolení…………………, (dále jen „vodní dílo a inženýrská síť“). Vybudované vodní dílo a
inženýrská síť zůstane po dokončení a zkolaudování ve vlastnictví státu, s nímž má právo
hospodařit oprávněný. Z tohoto titulu povinný ve smyslu občanského zákoníku uzavírá s
oprávněným tuto smlouvu o zřízení věcného břemene.
2. Na stavbu vodního díla a inženýrské sítě bylo vydáno Rozhodnutí - Územní rozhodnutí č.
4672/2017 – rozhodnutí o umístění stavby Labe, Děčín, protipovodňová ochrana – II. etapa,
vydaným Magistrátem města Děčín, Odborem stavební úřad, Mírové náměstí 1175/5, 405 38
Děčín IV, pod číslem jednacím: MDC/112789/2017 dne 29.11.2017, právní moci nabylo dne
23.12.2017.
3. Vybudované vodní dílo zůstane po dokončení a zkolaudování ve vlastnictví státu, a právo
hospodařit s ním bude mít oprávněný.
4. Jelikož vodní dílo bude ve vlastnictví rozdílné osoby od osoby vlastníka služebných pozemků
parc. č. 4001/8, č. 4001/23, č. 4001/24, č. 3711/1, č. 3711/9 a č. 3721/1 v katastrálním území
Podmokly a není právní ani jiný důvod tuto skutečnost měnit, povinný za dále uvedených
podmínek uzavírá s oprávněným tuto písemnou smlouvu o zřízení věcného břemene ve smyslu
občanského zákoníku.
b) pozemkové služebnosti:
Pozemkové služebnosti definované v Článku 3 bodě 1 této smlouvy jsou pro pozemky dle
jednotlivých geometrických plánů, uvedených v Článku 4 této smlouvy vymezeny následovně:
Inženýrskou sítí byly zastavěny služebné pozemky parc. č. 3711/1 a č. 3711/9 v obci Děčín a
katastrálním území Podmokly. Jelikož je inženýrská síť ve vlastnictví rozdílné osoby od osoby
vlastníka služebných pozemků parc. č .3711/1 a č. 3711/9 v katastrálním území Podmokly a není
právní ani jiný důvod tuto skutečnost měnit, povinný za dále uvedených podmínek uzavírá s
oprávněným tuto písemnou smlouvu o zřízení věcného břemene ve prospěch panujících pozemků
a k tíži částí služebných pozemků v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. ……………..3
dle čl. 4 této smlouvy, ve smyslu občanského zákoníku.
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Článek 3
Vymezení obsahu věcného břemene
1.

Účastníci smlouvy se dohodli na následujícím vymezení obsahu věcného břemene:
a) Povinný
> strpí na služebných pozemcích umístění vodních děl a inženýrských sítí po dobu neurčitou,
resp. po celou dobu jejich fyzické a právní existence,
> strpí vstupování (rozumí se vstup i vjezd) oprávněného na služebné pozemky v rozsahu
věcných břemen (osobní služebnosti a pozemkových služebností) za účelem provádění
nezbytných prací spojených s opravami a revizemi, resp. rekonstrukcí vodních děl a
inženýrských sítí nebo s odstraněním jejich havárie po celou dobu jejich fyzické i právní
existence, a to vždy po předchozím včasném oznámení, ledaže se jedná o havárii nebo stav
obdobný havárii. Případnou havárii, její rozsah a rozsah oprav oznámí oprávněný
povinnému bez zbytečného odkladu,
>

na plochách vymezených věcným břemenem nevybuduje nic, co by znemožňovalo nebo
omezovalo vstupování na služebné pozemky a provádění nezbytných prací spojených s
opravami a revizemi, resp. rekonstrukcí vodních děl a inženýrských sítí nebo jejich částí,
event. s odstraněním jejich havárie.

b) Oprávněný
> je oprávněn užívat služebné pozemky pouze v částech omezených věcným břemenem,
> je povinen na své náklady vodní díla a inženýrské sítě provozovat a udržovat v řádném stavu
> je povinen při jakékoliv činnosti na služebných pozemcích uvést vždy služebné pozemky do
předešlého stavu a nahradit případnou škodu způsobenou buď svou činností, nebo
způsobenou v rámci havárie, a to i v případě, že tyto práce bude provádět nebo zajišťovat
jiný subjekt, než je oprávněný.
2.

Oprávněný práva vyplývající z definovaného obsahu věcných břemen v této smlouvě přijímá a
povinný se zavazuje povinnosti vyplývající z definovaného obsahu věcných břemen v této
smlouvě strpět.

3.

Povinný prohlašuje, že služebné pozemky jsou bez právních vad, které by bránily zřízení
věcných břemen, a neexistují žádné okolnosti, které by bránily řádnému využití práva ze
zřizovaných věcných břemen.

4.

Omezení vyplývající z bodu 1. a) Článku 3 této smlouvy budou přecházet na všechny budoucí
vlastníky služebných pozemků a oprávnění vyplývající pro pozemkové služebnosti vymezené
v části b) Článku 2 této smlouvy z bodu 1b) Článku 3 této smlouvy budou přecházet na všechny
budoucí vlastníky panujících pozemků.

Článek 4
Vymezení rozsahu věcného břemene
Služebné pozemky parc. č .4001/8, č. 4001/23 a č. 4001/24 v katastrálním území Podmokly, dotčené
obsahem věcného břemene, spočívajícím ve strpění umístění vodních děl (specifikovaných v Článku 2
této smlouvy) jsou tímto věcným břemenem (osobní služebností) zatíženy v celé výměře vč. vymezení
specifikovaných v Článku 3 této smlouvy.
Přesné plošné určení a vymezení části služebných pozemků parc. č. 3711/1, č. 3711/9 a č. 3721/1 v
katastrálním území Podmokly, které jsou dotčeny věcným břemenem – pozemkovou služebností
(specifikovaným v článku 2., části b) této smlouvy), vč. vymezení specifikovaných v Článku 3 této
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smlouvy, je vyznačeno v geometrickém plánu pro vyznačení vodního díla, vymezení rozsahu věcného
břemene k části pozemku č. ……………… ze dne …………………., který zhotovila firma
………………………., IČ: ………………….., se sídlem ……………………. a pod číslem
…………….. potvrdil dne ……………………. Katastrální úřad pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí
nad Labem, Katastrální pracoviště Děčín.

Článek 5
Úplata za zřízení věcného břemene
1.

Povinný zřizuje věcná břemena (osobní služebnost a pozemkové služebnosti) ve smyslu článků
2, 3 a 4 této smlouvy ve prospěch oprávněného bezúplatně.

Článek 6
Nabytí oprávnění z věcného břemene
1.

Oprávněný práva odpovídajícího věcnému břemenu podle této smlouvy nabývá zápisem do
katastru nemovitostí.

2.

Účastníci smlouvy se dohodli, že vklad práva odpovídajícího věcnému břemenu do katastru
nemovitostí zajistí oprávněný na svůj náklad.

3.

V případě, že bude u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem,
Katastrálního pracoviště Děčín, vklad práva dle této smlouvy zamítnut, pak se tato smlouva o
zřízení věcného břemene ruší.

Článek 7
Prevence protiprávních jednání
1. Smluvní strany stvrzují svými podpisy, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly
a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění
této smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat
tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného
činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterákoli ze
smluvních stran nemohla být uznána odpovědnou podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo uplatněna trestní odpovědnost fyzických
osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání
proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.
2. Oprávněný prohlašuje/oprávnění prohlašují, že se seznámil/seznámili s Interním protikorupčním
programem Povodí Labe, státní podnik a Etickým kodexem zaměstnanců Povodí Labe, státní
podnik (dále společně jen „Program“; viz www.pla.cz). Smluvní strany se při plnění této smlouvy
zavazují po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty Programu, pokud to jejich
povaha umožňuje. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné
podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména
trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací
povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými
v tomto článku.
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Článek 7
Další ujednání
1.

Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, přičemž všechny mají platnost originálu. Povinnému
náleží jedno a oprávněnému dvě vyhotovení smlouvy, jeden exemplář smlouvy bude přílohou
návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí.

2.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (o registru smluv), v platném znění, a s jejím uveřejněním v plném
rozsahu souhlasí. Povinný zašle tuto smlouvu správci registru smluv, s čímž je/jsou
oprávněný/á/í srozuměn/i. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě
nepovažují za obchodní tajemství.

3.

Nedílnou součást této smlouvy tvoří její přílohy.

4.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran, právo
odpovídající věcnému břemenu dle této smlouvy nabývá oprávněný dnem vzniku právních
účinků vkladu práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí.
V případě, že bude tato smlouva uveřejňována v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., pak
uveďte:
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv, právo odpovídající věcnému břemenu dle této smlouvy nabývá oprávněný
dnem vzniku právních účinků vkladu práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí.

5.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle,
nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, že je prosta omylu, a jako důkaz souhlasu s
jejím obsahem byla oběma smluvními stranami podepsána.

6.

Uzavření této smlouvy schválila rada města Děčín / zastupitelstvo města Děčín… na svém
zasedání dne ……. Usnesením č. ……..

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

V Hradci Králové dne.............……….…...

.............................................………....
za povinného
Mgr. Marie Blažková, primátorka města

……....................................…….................
za oprávněného
finanční ředitelka
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číslo
4001/8
3711/1
3711/9
3717/1

3721/1
3723/3
3723/7
4001/23
4001/24
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Smlouva o budoucím předání vyvolané investice
číslo O994180...
Účastníci smlouvy
Povodí Labe, státní podnik
se sídlem:
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí
jednající:
finanční ředitelka
IČ:
70890005
DIČ:
CZ70890005
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. A, vložka 9473
dále jen „budoucí předávající“
a
Statutární Město Děčín
se sídlem:
jednající:
IČ:
DIČ:

Mírové náměstí 1175/1, Děčín IV - Podmokly,405 38 Děčín
Mgr. Marie Blažková, primátorka města
00261238
CZ00261238

dále jen „budoucí přejímající“
Účastníci smlouvy uzavírají tuto smlouvu o budoucím předání vyvolané investice:
1.

Budoucí předávající v rámci programu 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III“ vybuduje stavbu
protipovodňového opatření s názvem „Labe, Děčín, protipovodňová ochrana – II. etapa" (dále jen
„stavba PPO“).

2.

V rámci stavby PPO dojde k vyvolaným investicím, které budou specifikovány v příloze Rozhodnutí o
poskytnutí dotace na stavbu PPO, které bude schváleno Ministerstvem zemědělství.
Vyvolanými investicemi ve smyslu bodu 2. této smlouvy jsou rovněž stavební objekty: SO 04.03.5
Opatření na kanalizační síti – Armaturní komora na dešťové kanalizaci města Děčín, SO 4.04.1 –
Úprava zaústění přípojky odtoku lapolu odvodnění drážního tělesa, SO 4.05 – Přeložka dešťové
kanalizace města Děčín, SO 4 – Ochrana stávající kanalizace, SO 5.3 – Veřejné osvětlení města
Děčín, SO 6.5 – Město Děčín - Osazení průchodky pro chystanou metropolitní síť - vše viz přiložené
situace. Konkrétní pozemky, na kterých jsou stavební objekty umístěny, budou specifikovány ve smlouvě
o předání vyvolané investice.
Tyto stavební objekty jako vyvolanou investici budoucí předávající na základě této smlouvy o budoucím
předání vyvolané investice a následné smlouvy o předání vyvolané investice (příp. předávacího
protokolu), jež bude sepsána a podepsána dle bodu 7. této smlouvy, předá budoucímu přejímajícímu jako
jeho vlastnictví (dále jen "předmět budoucího předání").

3.

Předmět budoucího předání bude proveden dle schválené projektové dokumentace a na základě
pravomocného stavebního povolení zhotovitelem stavby PPO. Termín provedení předmětu budoucího
předání, jeho cena a zhotovitel budou stanoveny na základě výsledků veřejné soutěže vyhlášené
budoucím předávajícím.

4.

Budoucí předávající se zavazuje předat budoucímu přejímajícímu předmět budoucího předání bez vad a
nedodělků, smluvní strany v tomto případě nebudou mít vůči sobě žádných finančních ani jiných
požadavků.
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5.

Veškeré náklady spojené s přípravou a vlastním provedením předmětu budoucího předání, jakož i se
zpracováním projektové dokumentace ponese budoucí předávající.

6.

Budoucí předávající se zavazuje předložit budoucímu přejímajícímu smlouvu o předání vyvolané
investice (příp. předávací protokol) nejpozději do 1 měsíce po vydání kolaudačního souhlasu se stavbou
PPO. Budoucí přejímající se zavazuje nejpozději do 60 kalendářních dnů po obdržení tuto smlouvu (příp.
předávací protokol), pokud budou dodržena ustanovení bodů 5 a 6. této smlouvy, podepsat, a tím předmět
budoucího předání převzít.
Budoucí předávající se zavazuje společně se smlouvou o předání vyvolané investice předat budoucímu
přejímajícímu také část dokumentace skutečného provedení stavby týkající se předmětu budoucího
předání.

7.

Tato smlouva je zároveň dokladem o tom, že budoucí předávající a jím pověřené osoby mají k
pozemkům uvedeným v bodě 2. této smlouvy, na nichž bude umístěn předmět budoucího předání, právo
provést stavbu PPO ve smyslu § 110, odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

8.

Pokud by z jakéhokoli důvodu nedošlo k realizaci stavby PPO, pak se závazky vyplývající pro obě
smluvní strany z této smlouvy o budoucím předání vyvolané investice ruší. Smluvní strany prohlašují, že
v tomto případě nebudou mít vůči sobě žádných finančních ani jiných požadavků.

9.

Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými a číslovanými dodatky, podepsanými oběma
smluvními stranami.

10.

Smlouva je vyhotovena ve 4 exemplářích, z nichž všechny mají platnost originálu. Každá smluvní strana
obdrží po dvou podepsaných vyhotoveních.

11.

Budoucí předávající i budoucí přejímající shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem
přečetli, že se obsah shoduje s vážným a svobodným projevem jejich vůle a že smlouva byla sepsána na
základě pravdivých skutečností. Na důkaz připojují vlastnoruční podpisy.

12.

Smluvní strany potvrzují podpisem této smlouvy, že souhlasí s tím, aby budoucí předávající uveřejnil
smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

13.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění
prostřednictvím registru smluv.

Příloha:
- situace se zákresem předmětu budoucího předání
V Hradci Králové dne ………………..

V Děčíně dne….......…………….

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

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

za budoucího předávajícího
finanční ředitelka

za budoucího přejímajícího
Mgr. Marie Blažková, primátorka města
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Labe, Děčín, protipovodňová ochrana - II. etapa, číslo akce: 259140009
Vyvolané investice

katastrální území Podmokly

vyvolaná investice
číslo dotčeného pozemku

výměra dle KN (m2)

druh pozemku

list vlastnictví číslo

stavební objekt

vlastník vyvolané investice

vlastník pozemku
dle PD (průvodní zpráva) ve stupni pro stavební povolení

plocha ochranného
pásma

dočasný zábor
pozemku stavbou
PPO

Poznámka

trvalý zábor
pozemku stavbou
PPO

SO 10 Přeložka STL plynovodu PEHD 160
3713

130

zastavěná plocha a nádvoří (zbořeniště)

2067 Lidl Česká republika v.o.s.

přeložka plynovodu GridServices, s.r.o. včetně
ochranného pásma

SO 10

GridServices s.r.o.

1

3992/2

453

ostatní plocha (ostatní komunikace)

2067 Lidl Česká republika v.o.s.

dtto

SO 10

dtto

8

3711/1

5990

ostatní plocha (silnice)

10001

Statutární město Děčín

přeložka plynovodu GridServices, s.r.o. včetně
ochranného pásma

SO 10

RWE GasNet, s.r.o.

26

3711/9

376

ostatní plocha (jiná plocha)

10001

Statutární město Děčín

dtto

SO 10

dtto

37

10001

Statutární město Děčín

armaturní komora

SO 4.03.5

Statutární město Děčín

2,5 - plocha šachty

2067

Lidl Česká republika v.o.s.

armaturní komora

SO 4.03.6

Lidl Česká republika v.o.s.

2,5 - plocha šachty

10001

Statutární město Děčín

přeložka přípojky odtoku od lapolu včetně
ochranného pásma

SO 4.04.1

Statutární město Děčín

12

SO 4 Opatření na kanalizační síti
SO 4.03.5 Armaturní komora na dešťové kanalizaci města Děčín
3711/1

5990

ostatní plocha (silnice)

SO 4.03.6 Armaturní komora komora na odvodnění parkoviště LIDL
3715/1

2513

zastavěná plocha a nádvoří (zbořeniště)

SO 4.04.1 Úprava zaústění přípojky odtoku lapolu odvodnění drážního tělesa
3711/1

5990

ostatní plocha (silnice)

SO 4.04.2 Úprava zaústění dešťového svodu objektu LIDL
3711/1

5990

ostatní plocha (silnice)

10001

Statutární město Děčín

přeložka potrubí od dešťového svodu z prodejny
Lidl včetně ochranného pásma

SO 4.04.2

Lidl Česká republika v.o.s.

7

3711/9

376

ostatní plocha (jiná plocha)

10001

Statutární město Děčín

dtto

SO 4.04.2

Lidl Česká republika v.o.s.

24

3711/7

170

ostatní plocha (jiná plocha)

2067

Lidl Česká republika v.o.s.

pouze ochranné pásmo přeložky potrubí od
dešťového svodu z prodejny Lidl

SO 4.04.2

Lidl Česká republika v.o.s.

2

3711/12

35

ostatní plocha (jiná plocha)

2067

Lidl Česká republika v.o.s.

dtto

SO 4.04.2

Lidl Česká republika v.o.s.

2

5990

ostatní plocha (silnice)

10001

Statutární město Děčín

přeložka dešťové kanalizace města Děčína
včetně ochranného pásma

SO 4.05

Statutární město Děčín

35

přeložka dešťové kanalizace města Děčína
včetně ochranného pásma
přeložka dešťové kanalizace města Děčína
včetně ochranného pásma
přeložka dešťové kanalizace města Děčína
včetně ochranného pásma

SO 4.05

Statutární město Děčín

15

SO 4.05

Statutární město Děčín

115

SO 4.05

Statutární město Děčín

41

SO 4.06

Lidl Česká republika v.o.s.

28

SO 4.06

Lidl Česká republika v.o.s.

10

SO 4.06

Lidl Česká republika v.o.s.

35

SO 4.06

Lidl Česká republika v.o.s.

1

ochrana stávajícího dešťového potrubí DN 300 prodloužení stávající chráničky

SO 4

Statutární město Děčín

-

1x ochrana stávajícího dešťového potrubí DN
300 - prodloužení stávající chráničky + 1x
ochrana stávajícího tlakového splaškového
potrubí DN 90 - prodloužení stávající chráničky

SO 4

SčVK a.s.

-

SO 4.05 Přeložka dešťové kanalizace města Děčín
3711/1

3713

130

zastavěná plocha a nádvoří (zbořeniště)

2067

Lidl Česká republika v.o.s.

3992/2

453

ostatní plocha (ostatní komunikace)

2067

Lidl Česká republika v.o.s.

3715/1

2513

zastavěná plocha a nádvoří (zbořeniště)

2067

Lidl Česká republika v.o.s.

SO 4.06 Přeložka dešťové kanalizace LIDL
přeložka dešťové kanalizace Lidl včetně
ochranného pásma
přeložka dešťové kanalizace Lidl včetně
ochranného pásma
přeložka dešťové kanalizace Lidl včetně
ochranného pásma
ochranné pásmo přeložky dešťové kanalizace
Lidl

3713

130

zastavěná plocha a nádvoří (zbořeniště)

2067

Lidl Česká republika v.o.s.

3992/2

453

ostatní plocha (ostatní komunikace)

2067

Lidl Česká republika v.o.s.

3717/4

1041

ostatní plocha (jiná plocha)

2067

Lidl Česká republika v.o.s.

3711/12

35

ostatní plocha (jiná plocha)

2067

Lidl Česká republika v.o.s.

3721/1

1763

ostatní plocha (manipulační plocha)

10001

3722/5

1666

ostatní plocha (jiná plocha)

2123

3711/1

5990

ostatní plocha (silnice)

10001

Statutární město Děčín

ochrana stávajícího dešťového potrubí DN 300 prodloužení stávající chráničky

SO 4

Statutární město Děčín

-

ostatní plocha (silnice)

10001

Statutární město Děčín

1x ochrana stávajícího kabelu V.O. - chránička
skrz linii PPO

SO 5.1

Lidl Česká republika v.o.s.

-

místo křížení B

1x ochrana stávajícího kabelu V.O. - chránička
skrz linii PPO

SO 5.1

Lidl Česká republika v.o.s.

-

místo křížení D

SO 5.1

Lidl Česká republika v.o.s.

8

místo křížení W

SO 5.1

Lidl Česká republika v.o.s.

4

místo křížení W

SO 4 Ochrana stávající kanalizace
Statutární město Děčín

Povodí Labe, státní podnik, Víta
Nejedlého 951/8, Slezské
Předměstí, 50003 Hradec
Králové

SO 5 Přeložky a ochrana kabelů VN, NN a VO
SO 5.1 Veřejné osvětlení Lidl
3711/1

5990

3713

130

zastavěná plocha a nádvoří (zbořeniště)

2067

Lidl Česká republika v.o.s.

3715/1

2513

zastavěná plocha a nádvoří (zbořeniště)

2067

3992/2

453

ostatní plocha (ostatní komunikace)

2067

3715/1

2513

zastavěná plocha a nádvoří (zbořeniště)

2067

Lidl Česká republika v.o.s.

1x přeložka kabelu V.O.

SO 5.1

Lidl Česká republika v.o.s.

138

3711/1

5990

ostatní plocha (silnice)

10001

Statutární město Děčín

1x ochrana stávajícího kabelu VN- chránička
skrz linii PPO

SO 5.2

ČEZ Distribuce

-

místo křížení B

3715/1

2513

zastavěná plocha a nádvoří (zbořeniště)

2067

Lidl Česká republika v.o.s.

2x ochrana stávajícího kabelu NN - chránička
skrz linii PPO

SO 5.2

ČEZ Distribuce

-

místo křížení E

SO 5.2

ČEZ Distribuce

-

místo křížení F

ČEZ Distribuce

-

Lidl Česká republika v.o.s.
Lidl Česká republika v.o.s.

1x ochrana stávajícího kabelu V.O. - stranová
přeložka
1x ochrana stávajícího kabelu V.O. - stranová
přeložka

nová přeložka podél linie PPO

SO 5.2 ČEZ Distribuce

3715/1

2513

zastavěná plocha a nádvoří (zbořeniště)

2067

Lidl Česká republika v.o.s.

2x ochrana stávajícího kabelu NN - chránička
skrz linii PPO

3711/1

5990

ostatní plocha (silnice)

10001

Statutární město Děčín

1x ochrana stávajícího kabelu VN - prodloužení
stávající chráničky + 1x ochrana stávajícího
kabelu NN - prodloužení stávající chráničky

SO 5.2

Statutární město Děčín

1x ochrana stávajícího kabelu V.O. - chránička
skrz linii PPO

SO 5.3

Statutární město Děčín

-

místo křížení B

SO 5.3

Statutární město Děčín

-

místo křížení G
místo křížení K

místo křížení K

SO 5.3 Veřejné osvětlení města Děčína
3711/1

5990

ostatní plocha (silnice)

10001

3721/1

1763

ostatní plocha (manipulační plocha)

10001

Statutární město Děčín

1x ochrana stávajícího kabelu V.O.- prodloužení
stávající chráničky

3711/1

5990

ostatní plocha (silnice)

10001

Statutární město Děčín

1x ochrana stávajícího kabelu V.O.- prodloužení
stávající chráničky

SO 5.3

Statutární město Děčín

-

3711/1

5990

ostatní plocha (silnice)

10001

Statutární město Děčín

2x ochrana stávajícího kabelu CETIN chránička skrz linii PPO + 1x rezervní chránička
skrz linii PPO u neprovozovaného kabelu

SO 6.1

CETIN

-

3711/9

376

ostatní plocha (jiná plocha)

10001

2x ochrana stávajícího kabelu CETIN chránička skrz linii PPO + 1x rezervní chránička
skrz linii PPO u neprovozovaného kabelu

SO 6.1

CETIN

-

1x ochrana stávajícího kabelu CETIN chránička skrz linii PPO

SO 6.1

CETIN

-

místo křížení B

SO 6.1

CETIN

-

místo křížení C

SO 6 Ochrana sdělovacích kabelů
SO 6.1 CETIN

3711/1

5990

ostatní plocha (silnice)

10001

Statutární město Děčín

Statutární město Děčín

místo křížení A

místo křížení A

3992/2

453

ostatní plocha (ostatní komunikace)

2067

Lidl Česká republika v.o.s.

1x rezervní chránička skrz linii PPO u
neprovozovaného kabelu

3721/3

5043

ostatní plocha (sportoviště a rekreační
plocha)

104

Sportovní klub Děčín, z.s.,
5043Maroldova 1279/2, Děčín IDěčín, 40502 Děčín

1x ochrana stávajícího kabelu CETINprodloužení stávající chráničky

SO 6.1

CETIN

-

SO 6.1

CETIN

-

místo křížení H

5990

ostatní plocha (silnice)

10001

Statutární město Děčín

1x ochrana stávajícího kabelu CETINprodloužení stávající chráničky

3711/1

5990

ostatní plocha (silnice)

10001

Statutární město Děčín

1x ochrana stávajícího kabelu CETIN (optika) +
1x ochrana stávajícího kabelu CETIN (metalika)

SO 6.2

ČEZ ICT

-

3711/1

5990

ostatní plocha (silnice)

10001

Statutární město Děčín

1x ochrana stávajícího kabelu CETIN (optika) +
3x ochrana stávajícího kabelu CETIN (metalika)
+ rezervní chráničky

SO 6.2

ČEZ ICT

-

SO 6.3

ČD Telematika

-

místo křížení A

SO 6.3

ČD Telematika

-

místo křížení A
místo křížení B

3711/1

místo křížení K

SO 6.2 ČEZ ICT (metalika, optika)
místo křížení A

místo křížení B

SO 6.2 ČD Telematika
Statutární město Děčín

2x ochrana stávajícího kabelu ČD Telematika chránička skrz linii PPO
2x ochrana stávajícího kabelu ČD Telematika chránička skrz linii PPO

3711/1

5990

ostatní plocha (silnice)

10001

3711/9

376

ostatní plocha (jiná plocha)

10001

3711/1

5990

ostatní plocha (silnice)

10001

Statutární město Děčín

2x ochrana stávajícího kabelu ČD Telematika chránička skrz linii PPO

SO 6.3

ČD Telematika

-

1x ochrana stávajícího kabelu ČD Telematikaprodloužení stávající chráničky

SO 6.3

ČD Telematika

-

Statutární město Děčín

3720/1

25244

ostatní plocha (sportoviště a rekreační
plocha)

104

Sportovní klub Děčín, z.s.,
5043Maroldova 1279/2, Děčín IDěčín, 40502 Děčín

3720/1

25244

ostatní plocha (sportoviště a rekreační
plocha)

104

Sportovní klub Děčín, z.s.,
5043Maroldova 1279/2, Děčín IDěčín, 40502 Děčín

1x ochrana stávajícího kabelu ČD Telematikaprodloužení stávající chráničky

SO 6.3

ČD Telematika

-

3711/1

5990

ostatní plocha (silnice)

10001

Statutární město Děčín

2x ochrana stávajícího kabelu ČD Telematikaprodloužení stávající chráničky

SO 6.3

ČD Telematika

-

5043

ostatní plocha (sportoviště a rekreační
plocha)

104

Sportovní klub Děčín, z.s.,
5043Maroldova 1279/2, Děčín IDěčín, 40502 Děčín

1x ochrana stávajícího kabelu UPC prodloužení stávající chráničky

SO 6.4

UPC

-

3711/1

5990

ostatní plocha (silnice)

10001

Statutární město Děčín

SO 9

SčVK a.s.

-

3711/9

376

ostatní plocha (jiná plocha)

10001

SO 9

SčVK a.s.

-

místo křížení I

místo křížení J
místo křížení K

SO 6.2 UPC
3721/3

SO 9 Opatření na vodovodní síti

Statutární město Děčín

1x ochrana stávajícího vodovodu DN 90 chránička skrz linii PPO
1x ochrana stávajícího vodovodu DN 90 chránička skrz linii PPO

místo křížení CH

3721/3

5043

ostatní plocha (sportoviště a rekreační
plocha)

104

Sportovní klub Děčín, z.s.,
5043Maroldova 1279/2, Děčín IDěčín, 40502 Děčín

1x ochrana stávajícího závlahového potrubí DN
100 - prodloužení stávající chráničky

SO 9

Sportovní klub Děčín, z.s.

-

3722/5

1666

ostatní plocha (jiná plocha)

2123

Povodí Labe, státní podnik, Víta
Nejedlého 951/8, Slezské
Předměstí, 50003 Hradec
Králové

2x ochrana stávajícího závlahového potrubí DN
100 - prodloužení stávající chráničky

SO 9

Sportovní klub Děčín, z.s.

-

4001/16

37

zastavěná plocha a nádvoří (hráz k
ochraně nemovitostí před zaplavením při
povodni)

2123

Povodí Labe, státní podnik, Víta
Nejedlého 951/8, Slezské
Předměstí, 50003 Hradec
Králové

odstranění stávajícího drátěného pletiva a
sloupků

SO 8.1

Sportovní klub Děčín, z.s.

-

4001/17

25

zastavěná plocha a nádvoří (hráz k
ochraně nemovitostí před zaplavením při
povodni)

2123

Povodí Labe, státní podnik, Víta
Nejedlého 951/8, Slezské
Předměstí, 50003 Hradec
Králové

odstranění stávajícího drátěného pletiva a
sloupků

SO 8.1

Sportovní klub Děčín, z.s.

-

odstranění stávajícího drátěného pletiva a
sloupků, zřízení nové vstupní branky

SO 8.1

Sportovní klub Děčín, z.s.

-

SO 8 Úprava oplocení
SO 8.1 Úprava drátěného oplocení

12

zastavěná plocha a nádvoří (hráz k
ochraně nemovitostí před zaplavením při
povodni)

2123

Povodí Labe, státní podnik, Víta
Nejedlého 951/8, Slezské
Předměstí, 50003 Hradec
Králové

4001/17

25

zastavěná plocha a nádvoří (hráz k
ochraně nemovitostí před zaplavením při
povodni)

2123

Povodí Labe, státní podnik, Víta
Nejedlého 951/8, Slezské
Předměstí, 50003 Hradec
Králové

odstranění stávajícího dřevěného oplocení a
sloupků, zřízení nového dřevěného oplocení se
sloupky

SO 8.2

Sportovní klub Děčín, z.s.

-

4001/19

12

zastavěná plocha a nádvoří (hráz k
ochraně nemovitostí před zaplavením při
povodni)

2123

Povodí Labe, státní podnik, Víta
Nejedlého 951/8, Slezské
Předměstí, 50003 Hradec
Králové

odstranění stávajícího dřevěného oplocení a
sloupků, zřízení nového dřevěného oplocení se
sloupky

SO 8.2

Sportovní klub Děčín, z.s.

-

odstranění stávajícího dřevěného oplocení a
sloupků, zřízení nového dřevěného oplocení se
sloupky

SO 8.2

Sportovní klub Děčín, z.s.

-

odstranění stávajícího dřevěného oplocení a
sloupků, zřízení nového dřevěného oplocení se
sloupky

SO 8.2

Sportovní klub Děčín, z.s.

-

4001/19

SO 8.2 Úprava dřevěného oplocení

4003/3

58

zastavěná plocha a nádvoří (hráz k
ochraně nemovitostí před zaplavením při
povodni)

2123

Povodí Labe, státní podnik, Víta
Nejedlého 951/8, Slezské
Předměstí, 50003 Hradec
Králové

4001/22

44

zastavěná plocha a nádvoří (hráz k
ochraně nemovitostí před zaplavením při
povodni)

2123

Povodí Labe, státní podnik, Víta
Nejedlého 951/8, Slezské
Předměstí, 50003 Hradec
Králové
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Název:
Prodej pozemku p. č. 1359 k. ú. Prostřední Žleb - revokace
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
neschvaluje
revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 17 07 07 20 ze dne 21.9.2017, týkající se prodeje pozemku
p. č. 1359 o výměře 730 m2 v k. ú. Prostřední Žleb v plném znění, z důvodu žádosti o přehodnocení ceny a
neschvaluje
prodej pozemku p. č. 1359 o výměře 730 m2 k. ú. Prostřední Žleb, pro ******, za cenu dle znaleckého posudku
č. 870-072/2018, tj. 80.000.- Kč + ostatní náklady.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 4.9.2018 návrh na revokaci usnesení RM a ZM týkající se
prodeje pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a usnesením č. RM 18 15 37 05 nedoporučila zastupitelstvu města
schválit revokaci usnesení č. ZM 17 07 07 20 ze dne 21.9.2017 v plném znění z důvodu přehodnocení ceny a
nedoporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1359 o výměře 730 m2 k. ú. Prostřední Žleb,
pro ******, za cenu dle znaleckého posudku č. 870-072/2018, tj. 80.000.- Kč + ostatní náklady.
Dále rada města projednala variantu č. 1,tj. schválit revokaci usn.č. ZM 17 07 07 20 ze dne 21.9.2017 v plném
znění z důvodu přehodnocení ceny a doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1359 o
výměře 730 m2 k. ú. Prostřední Žleb, pro ******, za cenu dle znaleckého posudku č. 870-072/2018, tj. 80.000.Kč + ostatní náklady.

Cena:

80 000,00

Návrh postupu:

RM nedoporučuje schválit prodej

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- usnesením č. ZM 17 07 07 20 ze dne 21.9.2017 byl schválen prodej pozemku p. č. 1359 o vým. 730 m2
k. ú. Prostřední Žleb za cenu dle „Zásad“ – II. pásmo – zahrada – 300,00 Kč/m2, tj. 219.000,- Kč;
- žadatel využil možnosti dle „Zásad“ článek VII bod 3: v případě, že požadovaný pozemek je
prokazatelně špatně využitelný pro užívání jako zahrada, zázemí k domu (těžce přístupný, svah, skála
apod.), zajistí si žadatel vlastním nákladem znalecký posudek o stanovení ceny obvyklé;
- OMH obdržel znalecký posudek č. 870-072/2018 ze dne 15.6.2018, ve kterém je stanovena cena
obvyklá pro prodej pozemku p. č. 1359 o výměře 730 m2 k. ú. Prostřední Žleb na cenu 80.000,00 Kč –
viz. příloha;
- spád pozemku a terénní stupně, nálety v celé horní ploše nad opěrnou zdí, omezený přístup z veřejné
komunikace, náklady na opravu opěrné zdi, zbytky sutě a kamenů po demolici původního č.p. 21,
drážní těleso a jeho ochranné pásmo, záplavové území, lokalita 4. zóny s vysokým nebezpečím
záplavy;
- cena podle zásad pro nakládání a převod pozemků z majetku obce je vzhledem ke stavu pozemku
nepřiměřená, za tuto cenu neprodejná. Podle vyhlášky cena nižší, neboť se jedná o nepreferovanou
okrajovou část obce s relativně nižší cenou proti centru i okrajové části obce, v zastavěném území po
demolici, a ne zcela vyklizeném stavu, přímo v ochranném pásmu ČD, pozemek v záplavovém území s
vysokým stupněm nebezpečí záplavy řeky Labe.

OMH obdržel žádost na prodej pozemku p. č. 1359 k. ú. Prostřední Žleb o výměře 730 m2 na zahradu za
symbolickou cenu do 15.000,- Kč. Zastupitelstvo města zveřejnilo záměr města prodat pozemek za cenu dle
„Zásad“, tj. 219.000,- Kč. Žadatel byl vyzván, aby písemně potvrdil, že má i nadále zájem o výše uvedený
pozemek. Žadatel následně sdělil, že o pozemek má stále zájem, ale nesouhlasí s uvedenou částkou.
Usnesením č. ZM 17 07 07 20 ze dne 21.9.2017 byl schválen prodej pozemku za cenu dle „Zásad“, tj.
219.000,-Kč. Kupující byl písemně pozván na OMH k podpisu kupní smlouvy, ten následně sdělil, že využije
možnosti dle „Zásad“ článek VII bod 3 a na vlastní náklady si nechá vypracovat znalecký posudek na cenu
obvyklou.
OMH obdržel znalecký posudek č. 870-072/2018 ze dne 15.6.2018 s žádostí o přehodnocení ceny
požadovaného pozemku. Dle znaleckého posudku č. 870-072/2018 je pozemek po demolici objektu pouze
částečně vyklizený, vzhledem k náletu křovin a plevelných rostlin, není znám stav pod sutí, přip. zbytků spodní
stavby, základů nebo sklepa. Pozemek nad opěrnou zdí ve zhoršeném stavu s omezeným nebezpečným
přístupem po narušeném schodišti. Bez možnosti příjezdu odspodu i z horní strany, či bočních pozemků. Na
pozemku sloup vedení NN.
Celý znalecký posudek k ceně obvyklé je k nahlédnutí na OMH.
Jedná se o pozemek p. č. 1359 k. ú. Prostřední Žleb o výměře 730 m2
Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“
II. pásmo – 300,-Kč/m2 – zahrada k domu – tj. celkem 219.000,00 Kč
Návrh ceny za prodej pozemku dle znal. posudku
cena 110,00 Kč/m2 – výměra 730 m2 – tj. po zaokrouhlení celkem 80.000,00 Kč
Nájemní smlouva: 0

Účel dle žádosti: zahrada
Žadatel: ******
Závazky a pohledávky vůči městu: žadatel není veden v evidenci dlužníků města
Vyjádření:
Příloha: KM 1359 - 109 zakres.pdf

Komentář:

Příloha: ANO ZP 1359-109.pdf

Komentář:

Příloha:

ANO zadost o sn.ceny
1359-109.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martin Kříž

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

OMH

10.9.2018 14:28 podepsáno
11.9.2018 08:48 podepsáno
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Název:
Směna částí pozemků v k.ú. Chrochvice N
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města opětovně projednalo návrh na směnu částí pozemků v k.ú. Chrochvice a
neschvaluje
směnu:
• z vlastnictví statutárního města Děčín část pozemku p.č. 677/4, část pozemku p.č. 677/1 a část pozemku
p.č. 270/1 vše v k.ú. Chrochvice (dle GP č. 593-16/2018 se jedná o díl „i“ o výměře 2 m2, díl „g“ o výměře 56
m2 a díl „f“ o výměře 132 m2), do vlastnictví ******, za cenu 172.710,00 Kč + ostatní náklady,
• do vlastnictví statutárního města Děčín části pozemku p.č. 672/1 v k.ú. Chrochvice (dle GP č. 593-16/2018
se jedná o díl „d“ o výměře 71 m2 a díly „b+c“ o výměře 229 m2), z vlastnictví ******, za cenu 272.710,00 Kč +
ostatní náklady.

Stanovisko RM:
RM dne 04.09.2018 usnesením č. RM 18 15 37 25 nedoporučila ZM schválit směnu:
• z vlastnictví statutárního města Děčín část pozemku p.č. 677/4, část pozemku p.č. 677/1 a část pozemku
p.č. 270/1 vše v k.ú. Chrochvice (dle GP č. 593-16/2018 se jedná o díl „i“ o výměře 2 m2, díl „g“ o výměře 56
m2 a díl „f“ o výměře 132 m2), do vlastnictví ******, za cenu 172.710,00 Kč + ostatní náklady,
• do vlastnictví statutárního města Děčín části pozemku p.č. 672/1 v k.ú. Chrochvice (dle GP č. 593-16/2018
se jedná o díl „d“ o výměře 71 m2 a díly „b+c“ o výměře 229 m2), z vlastnictví ******, za cenu 272.710,00 Kč +
ostatní náklady.

Cena:

100 000,00

Návrh postupu:

RM nedoporučila schválit směnu pozemků

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- ****** 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 ******
- OMH vyvolal místní šetření se zástupcem ****** a OKD
- 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
- ****** požádala o získání části pozemku p.č. 270/1 k.ú. Chrochvice za účelem zarovnání hranic – viz příloha
žádost a zákres ve snímku KM
- Na základě toho, že rozdíl ve výměrách činí 110 m2 v neprospěch ******, 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
- RM projednala materiál dne 15.05.2018 a uložila úkol PVO180915: Zjistí stanovisko OSÚ k možnosti zákazu
vybudování oplocení pozemků v k. ú. Chrochvice
- OSU vydal stanovisko ve znění: „Nastane-li situace, že dojde k oplocení nemovitosti p.p.č. 672/1 v k.ú.
Chrochvice ze strany ****** (dále jen stavebník) dle skutečné hranice pozemků, musí stavebník požádat min.
o vydání územního souhlasu dle stavebního zákona. K žádosti o územní souhlas oznamovatel (stavebník)
připojuje mimo jiné souhlasy osob, jejichž vlastnické právo k sousedním pozemkům může být umístěním
stavebního záměru přímo dotčeno. V tomto případě by stavebník nemohl oplocení umístit bez souhlasu
statutárního města Děčín.
U tohoto konkrétního případu doporučuje, aby město přistoupilo ke směně pozemků tak, aby se případným
oplocením nezabránilo či neznemožnilo využívaní stávajícího obratiště a pěšiny.“
- Po doplnění materiálu dle požadavku RM jej OMH opětovně předložil k projednání RM dne 29.05.2018 pod
č. RM 18 10 37 20 - viz dále usnesení RM
- Pro úplnost OMH uvádí, že se žadatelem již při řešení problematiky jednal ve věci stanovení ceny za
vyrovnání a navrhoval i cenu bez finančního vyrovnání, případně dle znaleckého posudku, avšak ze strany
společnosti nebyly tyto návrhy úspěšné. Navržená cena ****** zněla 1.200,00 Kč/m2.
Dle geometrického plánu byly zjištěny výměry směňovaných pozemků:
- statutární město Děčín získá celkově 300 m2,
- spol. ****** získá celkově 190 m2
Nové skutečnosti:
- RM materiál dne 29.05.2018 projednala a usnesením č. RM 18 10 37 20 nedoporučila ZM schválit směnu:
• z vlastnictví statutárního města Děčín část pozemku p.č. 677/4, část pozemku p.č. 677/1 a část pozemku
p.č. 270/1 vše v k.ú. Chrochvice (dle GP č. 593-16/2018 se jedná o díl „i“ o výměře 2 m2, díl „g“ o výměře 56
m2 a díl „f“ o výměře 132 m2), do vlastnictví ******, za cenu 228.000,00 Kč + ostatní náklady
• do vlastnictví statutárního města Děčín části pozemku p.č. 672/1 v k.ú. Chrochvice (dle GP č. 593-16/2018
se jedná o díl „d“ o výměře 71 m2 a díly „b+c“ o výměře 229 m2), z vlastnictví ******, za cenu 360.000,00 Kč +
ostatní náklady
a
uložila úkol PVO ve znění: informovat ******, že o výkupu částí pozemků p.č. 672/1 v k.ú. Chrochvice je možné
jednat pouze za cenu dle znaleckého posudku
- OMH vyvolal dne 13.06.2018 schůzku se zástupcem společnosti, ze které pořídil záznam - viz příloha a ze
kterého vyplývá, že společnost je ochotna cenu za výměru 110 m2 snížit na 100.000,00 Kč (tj. 909,00 Kč/m2).
Cenu dle znaleckého posudku nemá zájem akceptovat .
Přijatá usnesení RM a ZM:
Záměry RM a ZM - směny částí pozemků
č. RM 17 13 37 12 ze dne 11.07.2017 a č. RM 18 05 37 02 ze dne 06.03.2018 - A
č. ZM 17 10 05 08 ze dne 14.12.2017 a č. ZM 18 03 05 01 ze dne 22.03.2018 - A
Nájemní smlouva: 0

Celkové výměry ke směně:
Pozemky z vlastnictví města Děčín: celkem 190 m2
část p.č. 677/1 – výměra 56 m2 (díl „g“)
část p.č. 270/1 – výměra 132 m2 (díl „f“)
část p.č. 677/4 – výměra 2 m2 (díl „i“)
Pozemky do vlastnictví města Děčín: celkem 300 m2
část p.č. 672/1 – o výměře 223 m2 (díly „b“ + „c“)
část p.č. 672/1 – o výměře 71 m2 (díl „d“)
Bohužel, po zaměření pozemků tak, aby bylo vyhověno OKD a OMH není možné zajistit, aby směňované
části pozemků byly výměrově totožné anebo s případným minimálním rozdílem ve výměrách. Rozdíl činí v
neprospěch statutárního města Děčín výměru 110 m2.
Původně požadovaný doplatek činil 1.200,00 Kč/m2.
Cena za nově stanovené finanční vyrovnání:
statutární město Děčín získá celkově 300 m2,
spol. Dugeen s.r.o. získá celkově 190 m2,
rozdíl ve výměrách činí 110 m2, doplatek ze strany statutárního města Děčín by činil dle návrhu žadatele:
909,00 Kč/m2 = 100.000,00 Kč
Při výměře 110 m2 - částka 100.000,00 Kč dle požadavku žadatele.
Dle zásad - 300,- Kč/m2, což činí 33.000,- Kč.
OMH zadal k vypracování znalecké posudky o stanovení ceny obvyklé pro pozemky, které by město získalo
do vlastnictví a pro pozemky, které by získala spol. ******
Ocenění je následující:
- pozemky ve vlastnictví ****** - 63000,00 Kč
- pozemky ve vlastnictví města - 40000,00 Kč.
Účel: majetkoprávní urovnání pod obratištěm místní komunikace a stezky pro pěší + majetkoprávní urovnání
areálu ******
Žadatel není v evidenci dlužníků města – ******

Vyjádření:
OSC

OŽP

OSU

OR

OMH

OKD

A-pozn.

A

A/N-pozn.

A

A-pozn.

A-pozn.

Vysvětlivky:
OSC: souhlasí s návrhem ****** na směnu částí pozemků.
OŽP: z hlediska životního prostředí nemá námitek ke směně části pozemků
OSU: nemá námitek ke směně částí pozemků 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. Rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků požaduje řešit finanční kompenzací (nově) ve výši
909,00 Kč/m2
Pro úplnost OMH uvádí, že obdržel sdělení vlastníka sousedních pozemků ****** o zachování příjezdové cesty
z ul. Vilsnická na pozemek p.č. 530/1 k.ú. Chrochvice - příloha.
Dále OMH obdržel žádost ****** o prodej části projednávaného pozemku p.č. 672/1 k.ú. Chrochvice - viz
příloha
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. Žádá 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.
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Název:
Pozemek p.č.195/4 k.ú. Podmokly + věcné břemeno, revokace, výkup
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo nabídku na výkup části pozemku p.č. 195/4 v k.ú. Podmokly, za účelem
majetkoprávního urovnání místní komunikace ul. Ke Studánce a
schvaluje
1. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 18 05 06 15 ze dne 31.05.2018 v plném znění, z důvodu
nových informací,
2. výkup části pozemku p.č. 195/4 (dle geometrického plánu č. 4060-004/2018 se jedná o p.č. 195/25 o
výměře 56 m2), se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví ****** za cenu dle znaleckého posudku č.
836-038/2018, tj. 22.400,00 Kč + ostatní náklady,
3. zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě – vedení kabelů a sloupu veřejného osvětlení v ul. Ke
Studánce, Děčín IV na části pozemku p.č. 195/4 k.ú. Podmokly pro oprávněného - statutární město Děčín, od
povinného – ******, za cenu dle „Zásad“ + ostatní náklady.

Stanovisko RM:
RM usnesením č. RM 18 14 37 34 ze dne 21.08.2018 schválila revokaci usnesení rady města č. RM 18 09 37
14 ze dne 15.05.2018 v plném znění, z důvodu nových informací a doporučila zastupitelstvu města schválit:
1. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 18 05 06 15 ze dne 31.05.2018 v plném znění, z důvodu
nových informací,
2 výkup části pozemku p.č. 195/4 (dle geometrického plánu č. 4060-004/2018 se jedná o p.č. 195/25 o výměře
56 m2), dle, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví ****** za cenu dle znaleckého posudku č.
836-038/2018, tj. 22.400,00 Kč + ostatní náklady,
3. zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě – vedení kabelů a sloupu veřejného osvětlení v ul. Ke
Studánce, Děčín IV na části pozemku p.č. 195/4 k.ú. Podmokly pro oprávněného - statutární město Děčín, od
povinného – ******, za cenu dle „Zásad“ + ostatní náklady.

Cena:

22 400,00

Návrh postupu:

RM doporučila schválit revokaci, výkup a věcné břemeno

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- Společnost ****** je vlastníkem mj. pozemku p.č. 195/4 k.ú. Podmokly
- Při vytýčení pozemku bylo zjištěno, že část pozemku je místní komunikací ul. Ke Studánce, Děčín IV.
- Dopisem ze dne 09.11.2017 jednatelka společnosti zaslala na OKD nabídku na majetkoprávní urovnání – viz
příloha
- Na základě toho proběhlo místní šetření za účasti jednatelky, zástupců OKD a OMH
- Byl vypracován geometrický plán – viz příloha
- Nabídka kupní ceny, stanovená ****** za část pozemku p.č. 195/4 k.ú. Podmokly o výměře 56 m2 činí cenu
1.240,00 Kč/m2, přičemž náklady spojené s převodem by hradil nabývající, tj. město Děčín
- Dle sdělení vlastníka pozemku je stanovená cena totožná s cenou, za kterou pozemek získali koupí.
- OMH návrh na výkup pozemku projednala dne 06.03.2018 a odložila jej a uložila úkol PVO180501: Zadat
vypracování znaleckého posudku na část pozemku p. č. 195/4 v k.ú. Podmokly. Opětovně předložit návrh
výkupu předmětného pozemku společně se zřízením věcného břemene na schůzi rady města. Zároveň využít
nabídky vlastníka pozemku a prověřit nabývací cenu.
- Na základě toho OMH prověřil kupní cenu, kdy ****** získala pozemek (celková výměra 2413 m2 za dva
pozemky) za cenu 1.241,00 Kč/m2 v roce 2017. Což odpovídá ceně, za kterou pozemek nabídla v současné
době městu.
- Dále byl vypracován znalecký posudek o ceně obvyklé, který ocenil nabízenou část pozemku ve výši
22.400,00 Kč, tj. 400,00 Kč/m2.
Nové skutečnosti:
RM usnesením č. RM 17 18 09 37 14 ze dne 15.05.2018 nedoporučila zastupitelstvu města schválit:
1. výkup části pozemku p.č. 195/4 (dle geometrického plánu č. 4060-004/2018 se jedná o p.č. 195/25 o
výměře 56 m2), dle, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví ****** za cenu 1.240,00 Kč/m2 +
ostatní náklady a
2. zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě – vedení kabelů a sloupu veřejného osvětlení v ul. Ke
Studánce, Děčín IV na části pozemku p.č. 195/4 k.ú. Podmokly pro oprávněného - statutární město Děčín, od
povinného – ******, bezúplatně.
ZM usnesením č. ZM 18 05 06 15 ze dne 31.05.2018 neschválila:
1. výkup části pozemku p.č. 195/4 (dle geometrického plánu č. 4060-004/2018 se jedná o p.č. 195/25 o
výměře 56 m2), dle, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví ****** za cenu 1.240,00 Kč/m2 +
ostatní náklady a
2. zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě – vedení kabelů a sloupu veřejného osvětlení v ul. Ke
Studánce, Děčín IV na části pozemku p.č. 195/4 k.ú. Podmokly pro oprávněného - statutární město Děčín, od
povinného – ******, bezúplatně.
Na základě projednání materiálu v RM dne 15.05.2018, uložila PVO úkol ve znění: Bude jednat s majitelem
pozemku p.č. 195/4 v k.ú. Podmokly o možnosti zřízení věcného břemene. V případě úspěšného jednání
předloží materiál opětovně do jednání rady města.
OMH vyvolal jednání za účasti vlastníka pozemku, který souhlasí s prodejem pozemku za částku dle
znaleckého posudku, tj. 22.400,- Kč a zřízením věcného břemene dle Zásad, tj. 2.090,00 Kč.
Na základě toho předkládá OMH k projednání do RM a ZM návrh na schválení revokace příslušných usnesení
RM a ZM a projednání schválení výkupu za cenu dle znaleckého posudku vč. zřízení věcného břemene.
Poznámka OMH: v souladu se stanoviskem OKD doporučuje získat část pozemku parc.č. 195/4 v
katastrálním území Podmokly, do vlastnictví statutárního města Děčín. S ohledem na skutečnost, že není
markantní rozdíl mezi požadavkem vlastníka pozemku a cenou dle „Zásad“, doporučuje OMH schválit výkup
pozemku a zřízení VB dle návrhu na usnesení.
Cena za finanční vyrovnání:
statutární město Děčín by získalo 56 m2 + zatížení části pozemku věcným břemenem „veřejného osvětlení“
na pozemku ******
Cena dle znaleckého posudku: 22.400 Kč

Při výměře 56 m2 - 400,00 Kč/m2 ¨
Cena dle Zásad za VB v místní komunikaci 110,00 Kč/m2 (při rozsahu VB – 19 m2) = 2.090,00 Kč
Celkem = 24.490,00 Kč
Cena dle „Zásad“ by činila: 300,00 Kč/m2
Při výměře 56 m2 - částka 16.800,00 Kč
Cena dle Zásad za VB v místní komunikaci 110,00 Kč/m2 (při rozsahu VB – 19 m2) = 2.090,00 Kč
Celkem = 18.890,00 Kč
Nájemní smlouva: 0
Účel dle žádosti: majetkoprávní urovnání místní komunikace ul. Ke Studánce, Děčín IV
Navrhovatel: ******
Vyjádření:
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Název:
Výkup pozemku p.č. 1923 včetně objektu č.p. 667 Benešovská ul., v k.ú. Děčín - záměr
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemku p.č. 1923 včetně objektu č.p. 667 v k.ú. Děčín a
schvaluje
záměr výkupu pozemku p.č. 1923 o výměře 768 m2 včetně objektu čp. 667 v k.ú. Děčín, se všemi součástmi
a příslušenstvím, z majetku Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, do majetku města.

Stanovisko RM:
.Rada města na svém zasedání dne 21.08.2018 projednala návrh na výkup pozemku p.č. 1923 včetně objektu
č.p. 667 v k.ú. Děčín a usnesením č. RM 18 17 37 43 doporučila zastupitelstvu města schválit záměr výkupu
pozemku p.č. 1923 o výměře 768 m2 včetně objektu čp. 667 v k.ú. Děčín, se všemi součástmi a
příslušenstvím, z majetku Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, do majetku města, tj.
varianta č. 1.
Dále rada města projednala variantu č. 2, tj nedoporučení zastupitelstvu města schválit záměr výkupu
pozemku p.č. 1923 o výměře 768 m2 včetně objektu čp. 667 v k.ú. Děčín, se všemi součástmi a
příslušenstvím, z majetku Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, do majetku města.

Cena:
Návrh postupu:

RM doporučila schválit

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- nabídka Ústeckého kraje na prodej pozemku p.č. 1923 včetně objektu č.p. 667 Benešovská ul., Děčín II, v
k.ú. Děčín do majetku města
- jedná se pozemek s budovou bývalého internátu na ul. Benešovská
- cena pro výkup pozemku včetně stavby bude stanovena dle znaleckého posduku o ceně obvyklé - dle
sdělení ÚK
- rada města se problematikou zabývala na svém jednání dne 12.06.2018 a odložila své rozhodnutí s tím, že
je nutné podrobně prozkoumat všechny okolnosti pro případný výkup
- v 07/2018 byla uskutečněna prohlídka objektu za účasti vedení města, CSS, p.o., OSV a OMH, následně
bylo svoláno jednání za účasti všech výše uvedených k projednání vhodnosti získání nemovitostí do majetku
města, současně byla zjištěna předpokládaná cena za možný prodej objektu Řecká a další technické
podklady.
Město řeší dlouhodobý problém s umístěním Azylového domu ve vilové čtvrti na Letné. Současně město
potřebuje rozšířit službu o 4 lůžka pro samotné ženy, která ve městě vůbec není (cíl strategického plánu).
Nejekonomičtější varianta byla dostavba přímo v areálu stávajícího AD, proti tomuto se obyvatelé Letné
postavili, práce na projektové dokumentaci byly zastaveny.
Zcela nečekaně se objevila nabídka ÚK – prodej pozemku včetně objektu na Benešovské ul. (bývalý internát).
K předložení záměru vedou tyto úvahy:
1. Případný volný prodej by mohl vést k rozšíření bydlení ve městě typu ubytovna, což by nějaký soukromý
zájemce určitě rád využil. Ubytovny jsou zdrojem sociálních problémů, pravděpodobně by volná kapacita
nalákala do města nové jednotlivce či rodiny bez bydlení.
2. Přestěhování AD a Noclehárny z Letné by vyřešilo problémy s umístěním ve vilové čtvrti, včetně navýšení
kapacity o 4 lůžka pro ženy. Benešovská ul. tento problém nemá, je zde minimum bytové zástavby.
3. Do vily na Letné je nutné v budoucích letech investovat finanční prostředky ve výši přesahující 5 mil.
(vyjádření OMH) a také vyřešit navýšení kapacity.
4. Vila na Letné včetně velkého pozemku, pokud pro ni nebude vhodný jiný záměr města, se může prodat v
dohadovacím řízení, čímž se městu vrátí část finančních prostředků.
5. Všichni se na pracovních schůzkách shodli, že objekt na Benešovské ul. je vhodný pro službu Azylový dům
a Noclehárna. V budově zůstane i část volné kapacity, tudíž je možné v budoucnu reagovat na změnu zákona,
na poptávku či nějaký záměr města v sociální oblasti.
Schválení či neschválení záměru bude sloužit jako impuls pro jednání s Ústeckým krajem o nabídce – máme
zájem = budeme jednat o ceně, podmínkách. Nemáme zájem = děkujeme za nabídku, budovu
nepotřebujeme, prodejte ji v souladu s Pravidly.
Vyjádření:
OR - k nabídce Ústeckého kraje na prodej pozemku p.č. 1923 o vým. 768 m2 v k.ú. Děčín, jehož součástí je
stavba čp. 667, která byla z minulosti využívána jako internát sdělujeme, že odbor rozvoje nemá v uvedené
lokalitě žádný záměr.
OSU - oddělení územního rozhodování nemá námitek k nabídce Ústeckého kaje na odkup pozemku parc. č.
1923 v katastrálním území Děčín včetně objektu č.p. 667. Úřad územního plánování Magistrátu města Děčín,
příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v
platném znění sděluje, že pozemek se dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v
zastavěném území a je součástí zóny SM – smíšená městská zóna. Upozorňujeme, že pozemek se nachází v
ochranném pásmu železnice. K výše uvedené nabídce nemáme připomínek. Funkční využití zóny SM dle čl. 8
odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města Děčín:
Přípustné: trvalé bydlení v městských i bytových domech, individuální trvalé bydlení, zařízení obchodu,
veřejného stravování, školství, tělovýchovné areály, vybavenost celoměstského a lokálního charakteru
(zdravotní a sociální, kulturní, církevní, ubytování), odpovídající komunikační síť (hlavní ulice s charakterem
městské třídy), MHD, parkovací plochy, zeleň liniová i plošná, nezbytná technická infrastruktura, Výjimečně
přípustné: nerušící provozy drobné výroby a služeb, garáže, čerpací stanice PHM,
Nepřípustné: areály výroby, skladů, dopravních zařízení a rušících výrobních služeb. Prostorové uspořádání:
počet podlaží: 3 - 4 intenzita zastavění pozemku v %: 50 Doporučené typy domů: polyfunkční městské domy s
odpovídajícím uspořádáním parteru a 50 % trvalým bydlením, bytové domy a „vila“ domy se 100 % trvalým
bydlením vymezené regulativy, vyplývající z podmínek příslušného prostoru či lokality.

Poznámka: Pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí pozemek do plochy
SM – plocha smíšená obytná městská.
OZP - nemá z hlediska životního prostředí námitek k výkupu pozemku p.č. 1923 o vým. 768 m2 v k.ú. Děčín,
jehož součástí je stavba čp. 667, která byla z minulosti využívána jako internát.
OSV - vyjádřil souhlas se získáním nemovitostí do majetku města, podpořený stanoviskem CSS, p.o.
Současně vyčíslil stávající náklady na provoz azylového domu v Řecké ul. a noclehárny. V roce 2018 jsou
plánované náklady na AD - 4.277.938,45 Kč, noclehárnu - 1.152.250,00 Kč + energie 373.700,- Kč, celkem
tedy 5.803.888,45 Kč za rok 2018. Dále předběžně vyčíslil další náklady spojené s přestěhováním AD do nové
nemovitosti - blíže viz stanovisko CSS, p.o.
Pro optimální chod azylového domu by bylo vhodné, aby každá rodina měla svou malou kuchyňskou linku a
sporák (8 rodin). To by znamenalo propojit v uvažované nemovitosti vždy dvě vedlejší místnosti a do jedné z
nich zavést vodu a odpad.
Kompromisem by mohl být model, kdy vždy dvě sousedící rodiny budou mít společnou kuchyni.
V případě, že žádný z těchto návrhů nebude možné realizovat, bylo by vhodné, aby na patře pro rodiny byly
dvě kuchyně (vždy pro 4 rodiny).
Ze zkušeností: kuchyně je neproblematičtějším místem střetávání klientů.
Na patře pro rodiny bude mimo pokojů pro matky s dětmi i pokoj pro otce s dětmi, proto je nutné při
rekonstrukci sociálních zařízení tato oddělit pro muže a ženy.
V patře samostatných dospělých budou 4 muži a 4 ženy, proto i zde je nutné rozdělit sociální zařízení.
OSK - nemáme návrh využití nabízených prostor pro potřeby škol a školských zařízení zřizovaných
statutárním městem Děčín.
OMH - objekt čp. 667 na pozemku p.č. 1923 k.ú. Děčín - ul. Benešovská - byl využíván jako internát pro
Střední školu lodní dopravy a technických řemesel v Děčíně VI. Jeho provoz byl ukončen k 31.08.2017 a v
současné době je dokončováno vyklizení objektu. Byla zde provozována školní kuchyň s jídelnou a ubytování
studentů. Objekt je stále napojen na sítě. Dle sdělení ÚK nebyl prodej této nemovitosti stále projednán v
orgánech kraje a v současné době jsou připravovány podkady pro prodej, který bude v případě zájmu města
realizován formou přímého prodeje.
OMH zpracoval případné náklady nutné na opravu objektu azylového domu v Řecké ul. č.p. 1216/19:
Předpokládá se, že nebude řešena změna dispozic objektu. Ve stávajícím objektu je nutno provést tyto
stavební opravy, které nemají vliv na plánovanou výstavbu nového objektu:
- Statické zajištění: 1.700.000,- Kč
- Zateplení objektu včetně částečné výměny oken: 1.800.000,- Kč
- Odvlhčení suterénu: 900.000,- Kč
- Oprava opěrné zdi včetně plotu a zpevněných ploch: 700.000,- Kč
Celkem stavební náklady včetně DPH: 5.100.000,- Kč
Pro zvýšení kapacity AD Řecká ul. jsou plánovány stavební úpravy ve výši cca 2.000.000,- Kč, toto bylo
řešeno odborem rozvoje.
V souvislosti s uvažovaným získáním nemovitostí do majetku města a využitím objektu ul. Benešovská pro
případný přesun AD Řecká ul., zajistil OMH předběžné ocenění obvyklou cenou objektu čp. 1216 Řecká ul.,
návrh byl určen soudním znalcem ve výši 5.600.000,- Kč, kdy tento objekt by mohl být následně zbytným
majetkem města a mohlo by dojít k jeho prodeji.
Současně OMH zajistil i obdobný předběžný cenový návrh obvyklé ceny pro nemovitosti na Benešovské ul.,
pozemek p.č. 1923 včetně čp. 667 ve výši 9.000.000,- Kč - 9.500.000,- Kč, což by mohla být pro případné
získání nemovitostí do majetku města cena stanovená znaleckým posudkem tak, jak ji v této fázi předpokládá
Ústecký kraj.
OMH rovněž předběžně stanovil nejnutnější stavební úpravy, které je nutné zajistit pro využívání objektu,
avšak v těchto předpokládaných nákladech nejsou zahrnuty stavební práce, související s případnými
stavebními úpravami nově zřizovaných sociálních zařízení, kuchyní apod. dle předpokladů OSV-CSS p.o. -

blíže viz příloha - odhad finančních nákladů na základní stavební práce.
Jedná se o výkup pozemku p.č. 1923 o vým. 768 m2 včetně objektu č.p. 667 v k.ú. Děčín.
Cena za výkup - dle znaleckého posudku o ceně obvyklé, který bude vyhotoven.
Vlastník : Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
Vyjádření:

Příloha:

odhad_naklady_benesov
ska.pdf

Komentář:

Příloha:

stan_css_benesovska_re
cka.pdf

Komentář:

Příloha: 1923 km.pdf

Komentář:

Příloha: foto_1.pdf

Komentář:

Příloha: foto_2.pdf

Komentář:

Příloha: foto_3.pdf

Komentář:

Příloha: foto_4.pdf

Komentář:

Příloha: 1923 uk_nabidka_an.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martin Kříž

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

OMH

10.9.2018 14:43 podepsáno
11.9.2018 08:47 podepsáno

ODHAD NÁKLADŮ
Plánované náklady na rok 2018 – azylový dům

4 277 938,45

Plánované náklady na rok 2018 – noclehárna

1 152 250,00

Celkové plánované náklady na rok 2018 - AD + NOC

5 430 188,45

Plánované náklady na energie na rok 2018 – azylový dům

338 000,00

Plánované náklady na energie na rok 2018 – noclehárna

35 700,00

Celkové plánované náklady na energie na rok 2018 – AD + NOC

373 700,00

Nejnutnější doplnění vybavení při přestěhování

400 000,00

Nárůst tržeb při zvýšení kapacity o 4 ženy

146 000,00

Navýšení mzdových nákladů o ½ úvazku na úklid

126 000,00

Odhadovaný nárůst ročních nákladů za energie

330 000,00

ODHAD FINANČNÍCH NÁKLADŮ NA ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ PRÁCE
OBJEKT Č.P. 667 V K.Ú. Děčín, ulice Benešovská
jednotková
cena celkem
specifikace
cena
19
15 000
285 000 velká zakulacená
22
13 000
286 000 velká obdélník
25
10 000
250 000 střední obdélník
9
3 000
27 000 sklepní
2
15 000
30 000 luxfery (výměna za okna)
2
35 000
70 000 dveře vstupní dvoukřídlové
5
6 000
30 000 malý obdélník
1
15 000
15 000 dveře vstupní jednokřídlové
2
6 000
12 000 malý obdélník na stojato
ostatní náklady:
445 000 parapety, klempířina,…
sumarizace:
1 450 000

počet

Okna, venkovní dveře:

Topení:

70
6 000
1
600 000
sumarizace:

Podlahy:

460
900
200
900
sumarizace:

Malby:

2500
76
sumarizace:

Ostatní drobné opravy a údržba:

420 000 radiátory včetně rozvodů
600 000 kotelna včetně regulace a hlavních rozvodů
1 020 000
2
414 000 2. a 3.NP (cca 230m jedno podlaží)
180 000 1. NP
594 000 (nové PVC včetně stěrky)

190 000 odhad cca 2500m
190 000

2

996 000 soc. zařízení, vnitřní dveře, elektro,..

Jedná se pouze o finanční odhad stavebních nákladů, které je nutno řešit co nejdříve po případném převzetí
objektu. Není zde počítáno s dispozičními úpravami, a to včetně kuchyně a jídelny, nejsou započítány ani
venkovní úpravy dvorní části, zateplení, klempířské prvky a ostatní vyvolané stavební práce. Tyto je možno
vyčíslit až na základě přesně stanovených požadavků na úpravy, stanovení priorit a dle zpracované projektové
dokumentace. Je zde vycházeno z podané informace stávajícím majitelem s ohledem na platnost revizí.

CELKEM:

4 250 000 Kč

Zpracoval Ing. Martin Kříž - srpen 2018

Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.
28. října 1155, 405 02 Děčín 1

Azylový dům a noclehárna
Plánované náklady na rok 2018 – azylový dům

4 277 938,45

Plánované náklady na rok 2018 – noclehárna

1 152 250,00

Celkové plánované náklady na rok 2018 - AD + NOC

5 430 188,45

Plánované náklady na energie na rok 2018 – azylový dům

338 000,00

Plánované náklady na energie na rok 2018 – noclehárna

35 700,00

Celkové plánované náklady na energie na rok 2018 – AD + NOC

373 700,00

Nejnutnější doplnění vybavení při přestěhování

400 000,00

Nárůst tržeb při zvýšení kapacity o 4 ženy

146 000,00

Navýšení mzdových nákladů o ½ úvazku na úklid

126 000,00

Odhadovaný nárůst ročních nákladů za energie

330 000,00

Pro optimální chod azylového domu by bylo vhodné, aby každá rodina měla svou malou
kuchyňskou linku a sporák (8 rodin). To by znamenalo propojit vždy dvě vedlejší místnosti a
do jedné z nich zavést vodu a odpad. Kompromisem by mohl být model, kdy vždy dvě
sousedící rodiny budou mít společnou kuchyni. V případě, že žádný z těchto návrhů nebude
možné realizovat, bylo by vhodné, aby na patře pro rodiny byly dvě kuchyně (vždy pro 4
rodiny). Ze zkušeností je kuchyně neproblematičtějším místem střetávání klientů.
Na patře pro rodiny bude mimo pokojů pro matky s dětmi i pokoj pro otce s dětmi, proto je
nutné při rekonstrukci sociálních zařízení tato oddělit pro muže a ženy.
V patře samostatných dospělých budou 4 muži a 4 ženy, proto i zde je nutné rozdělit sociální
zařízení.

IČ: 71 23 58 68
Ředitelství – středisko č. 9
Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.
28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
tel.: 412 591 328

IČ: 71 23 58 68
č.ú.: 78-5305490277/0100

www.cssdecin.cz
centrum@cssdecin.cz

příspěvková organizace
Statutárního města Děčín
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Název:
Pozemek p. č. 316/35 k. ú. Martiněves u Děčína – výkup
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo nabídku města Jílové na výkup pozemku v k. ú. Martiněves u Děčína ve
vlastnictví města Jílové do majetku města a
schvaluje
výkup pozemku p. č. 316/35 k. ú. Martiněves u Děčína o výměře 313 m2 od města Jílové, se sídlem Mírové
nám 280, Jílové, za cenu 96.900,00 Kč do majetku města, po přidělení finančních prostředků.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 21.8.2018 návrh na výkup pozemku v k. ú. Martiněves u
Děčína a usnesením č. RM 18 14 37 28 doporučila zastupitelstvu města schválit výkup pozemku p. č. 316/35
k. ú. Martiněves u Děčína o výměře 313 m2 od města Jílové, se sídlem Mírové nám 280, Jílové, za cenu
96.900,00 Kč do majetku města, po přidělení finančních prostředků.

Cena:

96 900,00

Návrh postupu:

RM doporučila schválit výkup

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- nabídka města Jílové k odkoupení pozemku p. č. 316/35 k. ú. Martiněves u Děčína;
- jedná se o pozemek s částečně zpevněným povrchem, užívaný jako součást veřejného parkoviště
navazujícího na komunikaci ve vlastnictví města Děčín ( ul. Vítova – Děčín IX - Bynov);
- předmětný pozemek p. č. 316/36 k. ú. Martiněves u Děčína je nabízen za kupní cenu 96.900,00 Kč, do
ceny není zahrnuta cena zpevněného povrchu;
- cena pozemku je stanovena dle „Zásad“ města Jílové, tj. 300,00 Kč/m2 x 313 m2 celkem 93.900,00 +
ostatní náklady.
Poznámka:
OSU - oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek ke koupi pozemku parc. č. 316/35 v
katastrálním území Martiněves u Děčína veřejné parkoviště. Úřad územního plánování Magistrátu města
Děčín, příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu,
v platném znění sděluje, že pozemek se dle Územního plánu sídelního útvaru Jílové nachází v zastavěném
území a je veden jako ostatní plocha – komunikace (veřejné parkoviště). Jelikož pozemek (veřejné parkoviště)
navazuje na místní komunikaci v majetku města Děčín, nemáme ke koupi pozemku žádné připomínky.
OSU – odd. územního plánování Magistrátu města Děčín, příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm. g) zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že pozemek se dle Územního
plánu sídelního útvaru Jílové nachází v zastavěném území a je veden jako ostatní plocha – komunikace
(veřejné parkoviště). Jelikož pozemek (veřejné parkoviště) navazuje na místní komunikaci v majetku města
Děčín, nemáme ke koupi pozemku žádné připomínky.
OSC - jako příslušný silniční správní úřad doporučuje převod p. p. č. 316/35 v k. ú. Martiněves u Děčína
včetně zpevněného povrchu na uvedeném pozemku do majetku města Děčín.
OKD - na pozemku p. č. 316/35 k. ú. Martiněves u Děčína se nachází místní komunikace, parkoviště ul.
Vítova. Povrch je ve vlastnictví statutárního města Děčína. Odbor komunikací a dopravy doporučuje výkup
pozemku p. č. 316/35 k. ú. Martiněves u Děčína.
OMH – místním šetřením bylo zjištěno, že se pozemek užívá z části jako veřejné parkoviště navazujícího na
komunikaci ve vlastnictví města Děčín ( ul. Vítova – Děčín - Bynov), na části pozemku se nachází vzrostlá
zeleň, s výkupem pozemku souhlasíme. Pro informaci uvádíme, že parkovištěm prochází pozemek ve
vlastnictví soukromé osoby.
Jedná se o koupi pozemku p.č. 316/35 k. ú. Martiněves u Děčína o vým. 313 m2.
Návrh ceny pozemku dle „Zásad“ města Jílové: 300,00 Kč/m2 + ostatní náklady (pozemky v zastavěném
území a zast. plochách)
Návrh ceny dle „Zásad“ města Děčín: 300,00 Kč/m2 (komunikace)
Vlastník pozemku: Město Jílové, Mírové nám. 280, Jílové
Vyjádření:
OSU

OSC

OKD

OMH

A

A

A

A

Vysvětlivky:

Příloha:

KM 316_35 Martineves
zakres.pdf

Komentář:

Příloha: ANO nabidka 316_35.pdf

Komentář:

foto 316-35
Martineves.pdf

Komentář:

Příloha:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martin Kříž

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

OMH

10.9.2018 14:45 podepsáno
11.9.2018 08:46 podepsáno
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Název:
Výkup částí pozemků pod komunikací v k.ú. Dolní Žleb
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup částí pozemků v k.ú. Dolní Žleb a
schvaluje
výkup části pozemku st.p.č. 73/1 a části pozemku p.č. 309/1, dle GP č. 283-67/2018 nově ozn. jako díl „a“ o
vým. 88 m2 a díl „b“ o vým. 12 m2, v k.ú. Dolní Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku ******,
za cenu 50.000,00 Kč + ost. náklady.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 4. 9. 2018 návrh na výkup částí pozemků v k.ú. Dolní Žleb a
usnesením č. RM 18 15 37 24 doporučila zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku st.p.č. 73/1 a
části pozemku p.č. 309/1, dle GP č. 283-67/2018 nově ozn. jako díl „a“ o vým. 88 m2 a díl „b“ o vým. 12 m2, v
k.ú. Dolní Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku ******, za cenu 50.000,00 Kč + ost. náklady, tj.
varianta č. 1.
Dále rada města projednala variantu č. 2, tj. schválit výkup části pozemku st.p.č. 73/1 a části pozemku p.č.
309/1, dle GP č. 283-67/2018 nově ozn. jako díl „a“ o vým. 88 m2 a díl „b“ o vým. 12 m2, v k.ú. Dolní Žleb, se
všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku ******, za cenu 16.140,00 Kč + ost. náklady.

Cena:

50 000,00

Návrh postupu:

Rada města doporučila schválit výkup pod komunikací

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- žádost vlastníka pozemků o směnu části pozemku st.p.č. 73/1 a části pozemku p.č. 309/1 v k.ú. Dolní Žleb
pod stavbou místní komunikace do majetku města za části pozemků v k.ú. Dolní Žleb z majetku města;
- zastupitelstvo města usn. č. ZM 18 02 06 03 ze dne 22. 2. 2018 nezveřejnilo záměr směny pozemků, ale
schválilo výkup pozemků pod místní komunikací z důvodu majetkoprávního vypořádání – stavba na cizím
pozemku;
- s vlastníkem pozemků bylo jednáno, souhlasil s výkupem za cenu 500,00 Kč/m2, současně byl zpracován
znalecký posudek pro zjištění ceny obvyklé;
- v minulosti (r. 2014) byl z majetku jiné fyzické osoby vykoupen pozemek pod touto komunikací rovněž za
cenu 500,00 Kč/m2;
- pro potřebu výkonu vlastnických práv ke stavbě místní komunikace je dle zákona č. 13/1997 Sb. o
pozemních komunikacích, nezbytné vypořádání majetkoprávního nesouladu pozemků pod stavbou
komunikace;
- v obdobných případech, kdy byl vykupován pozemek pod stavbou komunikace do majetku města, byl výkup
realizován za cenu odpovídající cenám pozemků ve vlastnictví města prodávaných v daném území;
- RM záměr - usn. č. RM 18 02 37 27 ze dne 23. 1. 2018
- ZM záměr - usn. č. ZM 18 02 06 03 ze dne 22. 2. 2018
Vyjádření:
OR – k žádosti o vyjádření ke směně částí pozemků pod místní komunikací v k. ú. Dolní Žleb a k žádosti o
vyjádření k případnému výkupu částí pozemků pod místní komunikací do majetku města sdělujeme, že odbor
rozvoje nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.
OSU – odd. územního rozhodování a památkové péče nemá námitek ke směně části st.p.č. 73/1 a části p.p.č.
309 v katastrálním území Dolní Žleb za část p.p.č. 280 a část p.p.č. 572 v katastrálním území Dolní Žleb. K
případnému výkupu částí pozemků pod místní komunikací též nemáme námitek.
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že předmětné pozemky se dle platné územně plánovací
dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a jsou vedeny jako stávající místní komunikace. Z
důvodu průjezdnosti komunikace a možného budoucího využití doporučujeme směnu pozemků.
OSC – jako příslušný silniční správní úřad nesouhlasí se směnou navrženou žadatelem. Pozemková parcela
č. 280 a část p.p.č. 572 k.ú. Dolní Žleb je silniční pomocný pozemek. Doporučujeme pouze výkup částí
pozemků pod místní komunikací v k.ú. Dolní Žleb (část p.p.č. 73/1 a 309/1 k.ú. Dolní Žleb).
OKD – na pozemku p.č. 280, p.č. 572 k.ú. Dolní Žleb (vlastník statutární město Děčín) a na části pozemku
p.č. 73/1, p.č. 309/1 k.ú. Dolní Žleb (vlastník žadatel o směnu) se nachází místní komunikace. S ohledem na
šířkové uspořádání komunikace nedoporučujeme směnu pozemků dle žádosti. Odbor komunikací a dopravy
doporučuje výkup částí pozemku p.č. 73/1 a p.č. 309/1 k.ú. Dolní Žleb.
OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek ke směně částí pozemků pod místní komunikací v k.ú.
Dolní Žleb, a to: z majetku žadatele část st.p.č. 73/1 a část p.p.č. 309/1, z majetku města část p.p.č. 280 a
část p.p.č. 572 vše v k.ú. Dolní Žleb. Současně nemáme námitek k výkupu výše uvedených částí pozemků.
OV – se shodl na variantě odkupu pozemků do majetku města. Směna pozemků by mohla přinést další
problémy mezi lidi, kteří zde žijí.
OMH – eviduje žádost o směnu částí pozemků p.č. 505/1 a p.č. 527 pod místní komunikací k.ú. Dolní Žleb,
které v požadovaném úseku tvoří pomocný silniční pozemek. Komunikace částečně zasahuje i pozemek p.č.
309/1 a pokračuje dále po pozemku st.p.č. 73/1 - oba jsou ve vlastnictví žadatele. S ohledem na šířkové
uspořádání místní komunikace nebyla směna doporučována a usnesením ZM byl zveřejněn výkup dotčených
částí pozemků pod komunikací. Žadatel byl o usnesení ZM informován a byla projednána možnost výkupu

částí pozemků pod stavbou komunikace z důvodu majetkoprávního vypořádání – stavba na cizím pozemku.
Vlastník pozemků s touto variantou souhlasil s tím, že cena za prodej pozemků bude stanovena ve výši
500,00 Kč/m2 a s tím, že bude přítomen při zaměření pozemků pro vyhotovení GP.
OMH v návaznosti na usnesení ZM zajistil vyhotovení geometrického plánu pro oddělení částí pozemků a
současně i navazující doklady nezbytné pro vklad smlouvy do KN a byl zajištěn znalecký posudek pro zjištění
ceny obvyklé.
S vyhotovenými doklady byl vlastník pozemků seznámen a nesouhlasí s výkupem pozemků za cenu dle
znaleckého posudku. Ve svém vyjádření uvádí, že pozemky jsou městem dlouhodobě užívány bez nájemní
smlouvy a s odvoláním na „Zásady“, kterými si město stanovilo ceny pro prodej svých pozemků v Dolním
Žlebu, žádá o stanovení ceny stejným způsobem, dále sdělil, že v minulosti město pozemek pod touto
komunikací vykupovalo od jiného vlastníka, a to rovněž za cenu svých pozemků.
Pro potřebu výkonu vlastnických práv ke stavbě místní komunikace je dle zákona číslo 13/1997 Sb. o
pozemních komunikacích, nezbytné vypořádání majetkoprávního nesouladu pozemků pod stavbou
komunikace.
Jedná se o výkup části pozemků st.p.č. 73/1 a části pozemku p.č. 309/1 dle GP č. 283-67/2018 nově ozn. jako
díl „a“ o vým. 88 m2 a díl „b“ o vým. 12 m2, v k.ú. Dolní Žleb.
Cena pozemku:
a) varianta č. 1
dle vyjádření vlastníka pozemků, tj. 500,00 Kč/m2, celkem 50.000,00 Kč
Jedná se o cenu, za kterou byl v r. 2014 vykoupen jiný pozemek pod touto místní komunikací, tj. za cenu dle
“Zásad“ platných v době podání žádosti - tj. ostatní pozemky zastavěné, nebo určené k zastavění, nikoliv však
stavbami pro bydlení 500,00 Kč/m2.
Dle „Zásad“, které byly schváleny usnesením zastupitelstva města č. ZM 18 02 06 01 ze dne 22. 2. 2018 je
cena pro prodej pozemků určených pro výstavbu účelové komunikace, nebo pod stávající účelovou
komunikací (pásmo I. - III.) stanovena ve výši 300,00 Kč/m2.
b) varianta č. 2
dle znaleckého posudku č. 5678-038-18 ze dne 11. 6. 2018 v celkové výši 16.140,00 Kč
(tj. cca 161,00 Kč/m2)
V obdobných případech, kdy byl vykupován pozemek pod stavbou komunikace do majetku města, byl výkup
realizován za cenu odpovídající cenám pozemků ve vlastnictví města prodávaných v daném území.
Nájemní smlouva: 0
Účel dle žádosti: majetkoprávní vypořádání pozemků pod místní komunikací
Vlastník: ******
Závazky a pohledávky vůči městu: žadatel není veden v evidenci dlužníků města
Vyjádření:
OR

OSU

OSC

OKD

OZP

OMH

OV

N

A

N/A

N/A

A

N/A

N/A

Vysvětlivky:

Příloha: mk dzl km.pdf

Komentář:

Příloha: mk dzl gp an.pdf

Komentář:

Příloha: mk dzlzadost an.pdf

Komentář:

Příloha: mk dzl zap I an.pdf

Komentář:

Příloha: mk dzl zap II an.pdf

Komentář:

Příloha: mk dzleb foto.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martin Kříž

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

OMH
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Název:
Pozemky k.ú. Podmokly – uzavření smlouvy o bezúplatném převodu
Mimořádný materiál:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků v k.ú. Podmokly
do majetku města a
schvaluje
uzavření smlouvy č. 07/U/Kos/2018 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi ČR –
ÚZSVM a statutárním městem Děčín na bezúplatný převod pozemků p.č. 405/14 o vým. 149 m2, p.č. 405/16
o vým. 290 m2 a p.č. 416/4 o vým. 163 m2 v k.ú. Podmokly do majetku města.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 21. 8. 2018 návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném
převodu pozemků v k.ú. Podmokly do majetku města a usnesením č. RM 18 14 37 27 doporučila
zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy č. 07/U/Kos/2018 o bezúplatném převodu vlastnického práva k
nemovité věci mezi ČR – ÚZSVM a statutárním městem Děčín na bezúplatný převod pozemků p.č. 405/14 o
vým. 149 m2, p.č. 405/16 o vým. 290 m2 a p.č. 416/4 o vým. 163 m2 v k.ú. Podmokly do majetku města.
Cena:

0,00

Návrh postupu:

Rada města doporučila schválit uzavření smlouvy.

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- nabídka ÚZSVM na bezúplatný převod pozemků p.č. 405/14, p.č. 405/16 a p.č. 416/4 v k.ú. Podmokly do
majetku města;
- pozemky jsou v evidenci katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha – neplodná půda a pro jejich
vlastníka jsou bez možnosti přístupu, jedná se o pozemky situované mezi drážním tělesem, pozemky města a
objekty bytových domů v soukromém vlastnictví;
- přes pozemek p.č. 405/14 procházejí trasy via ferraty;
- usnesením č. ZM 18 04 04 07 ze dne 26. 4. 2018 bylo schváleno nabytí pozemků do majetku města formou
bezúplatného převodu;
- ÚZSVM následně doložil ke schválení smlouvu č. 07/U/Kos/2018 o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovité věci mezi ČR – ÚZSVM a statutárním městem Děčín.
OMH – Jedná se o pozemky, které jsou v evidenci katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha – neplodná
půda a pro jejich vlastníka jsou bez možnosti přístupu, situované mezi drážním tělesem, pozemky města a
objekty bytových domů v soukromém vlastnictví. Přes pozemek p.č. 405/14 k.ú. Podmokly procházejí trasy via
ferraty. Usnesením zastupitelstva města č. ZM 18 04 04 07 ze dne 26. 4. 2018 bylo schváleno nabytí pozemků
do majetku města formou bezúplatného převodu. Následně ÚZSVM doložil ke schválení smlouvu č.
07/U/Kos/2018 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi ČR – ÚZSVM a statutárním
městem Děčín tak, aby mohlo dojít k ukončení řízení a převedení pozemků do majetku města.
Jedná se o nabytí pozemků v k.ú. Děčín
p.č. 405/14 o vým. 149 m2 – ostatní plocha – neplodná půda
p.č. 405/16 o vým. 290 m2 – ostatní plocha – neplodná půda
p.č. 416/4 o vým. 163 m2 – ostatní plocha – neplodná půda
Cena: bezúplatný převod
Vlastník: ČR ÚZSVM, Praha
Vyjádření:
Příloha: uzsvm an podm sml.pdf

Komentář:

Příloha: uzsvm podm km.pdf

Komentář:

Příloha: uzsvm podm foto.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martin Kříž

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

OMH

10.9.2018 15:49 podepsáno
11.9.2018 08:42 podepsáno
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Název:
Pozemky k.ú. Děčín – bezúplatný převod
Mimořádný materiál:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo nabídku ČR – ÚZSVM na převod pozemků v k.ú. Děčín do majetku města a
schvaluje
1. nabytí pozemků p.č. 2910/18 o vým. 127 m2 a p.č. 2910/19 o vým. 29 m2 v k.ú. Děčín bezúplatným
převodem od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do
majetku města a
2. uzavření smlouvy č. 12/U/VOB/2018 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem mezi
ČR – ÚZSVM a statutárním městem Děčín pro bezúplatný převod pozemků 2910/18 o vým. 127 m2 a p.č.
2910/19 o vým. 29 m2 v k.ú. Děčín do majetku města.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 4. 9. 2018 nabídku ČR – ÚZSVM na převod pozemků v k.ú.
Děčín do majetku města a usnesením RM 18 15 37 23 doporučila zastupitelstvu města
1. schválit nabytí pozemků p.č. 2910/18 o vým. 127 m2 a p.č. 2910/19 o vým. 29 m2 v k.ú. Děčín bezúplatným
převodem od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do
majetku města a
2. schválit uzavření smlouvy č. 12/U/VOB/2018 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým
věcem mezi ČR – ÚZSVM a statutárním městem Děčín pro bezúplatný převod pozemků 2910/18 o vým. 127
m2 a p.č. 2910/19 o vým. 29 m2 v k.ú. Děčín do majetku města.
Cena:

0,00

Návrh postupu:

Rada města doporučila schválit bezúplatný převod pozemků

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- nabídka ÚZSVM na bezúplatný převod pozemků p.č. 2910/18 a p.č. 2910/19 v k.ú. Děčín do majetku města;
- pozemky jsou v evidenci katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha – ostatní komunikace - ul. 2. polské
armády, z tohoto důvodu nebyla vyžádána stanoviska odborů;
- jedná se o vypořádání majetkoprávního nesouladu pozemků pod stavbou komunikace dle zákona č. 13/1997
Sb. o pozemních komunikacích;
- současně byla doručena ke schválení smlouva o bezúplatném převodu pozemků.
OMH doporučuje převod pozemků p. č. 2910/18 a p.č. 2910/19 v k.ú. Děčín, jedná se o převod pozemků,
které jsou součástí místní komunikace ve vlastnictví a správě města - ul. Fügnerova, tj. místní komunikace
vedená v pasportu MK pod evidenčním označením 233c. Jedná se o vypořádání majetkoprávního nesouladu
pozemků pod stavbou komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.
OMH současně obdržel návrh příslušné smlouvy č. 12/U/VOB/2018, z tohoto důvodu je předkládána k
projednání v orgánech města tak, aby mohlo dojít k ukončení řízení a převedení pozemků do majetku města.
Jedná se o nabytí pozemků v k.ú. Děčín do majetku města
p.č. 2910/18 o vým. 127 m2 – pod komunikací
p.č. 2910/19 o vým. 29 m2 – pod komunikací
Cena: bezúplatný převod
Vlastník: ČR ÚZSVM, Praha
Vyjádření:
Příloha: 2910 dc uzsvm nab an.pdf

Komentář:

Příloha: 2910 dc km map.php.pdf

Komentář:

Příloha: 2910 dc foto.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martin Kříž

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

OMH

10.9.2018 15:50 podepsáno
11.9.2018 08:40 podepsáno
typ zobrazení
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Název:
Pozemek p. č. 305/1 k. ú. Nebočady - bezúplatný převod
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo nabídku ÚZSVM na převod pozemku v k. ú. Nebočady do majetku města a
schvaluje
nabytí pozemku p. č. 305/1 o výměře 470 m2 v k. ú. Nebočady bezúplatným převodem od ÚZSVM, Rašínovo
nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město do majetku města.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 4.9.2018 nabídku ÚZSVM na převod pozemku v k. ú.
Nebočady a usnesením č. RM 18 15 37 01 doporučila zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod
pozemku p. č. 305/1 k. ú. Nebočady o výměře 470 m2.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

RM doporučuje schválit bezúplatný převod

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- odbor OKD obdržel žádost na vybudování chodníku a veřejného osvětlení na pozemku p. č. 305/1
k. ú. Nebočady (ul. Vítězství č.p. 94) a zažádal OMH, aby zahájil jednání s vlastníkem pozemku Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) za účelem majetkoprávního vypořádání;
- výše uvedený pozemek se nachází pod komunikací a v pasportu místních komunikací je veden pod
evidenčním číslem 636c;
- za účelem majetkoprávního vypořádání ÚZSVM souhlasí s bezúplatným převodem do majetku města.
Poznámka:
OKD – obdržel žádost o vybudování chodníku a veřejného osvětlení na p.p.č. 305/1 k. ú. Nebočady. Z
důvodu, že pozemek není ve vlastnictví statutárního města Děčín, je nutné před zahájením projekčních prací,
resp. stavebního řízení, zajistit majetkoprávní vypořádání pod stavbou komunikace. OKD požádal OMH o
zahájení jednání s vlastníkem pozemku Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Pokud bude
pozemek majetkově vypořádán, zařadí OKD požadovanou stavbu do plánu příslušného roku. Upozorňujeme,
že musí nejdříve proběhnout projektová příprava a příslušná stavební řízení. Pokud budou následně
schváleny potřebné finanční prostředky, předá akci k realizaci.
Jedná se o nabytí pozemku p. č. 305/1 o výměře 470 m2 v k. ú. Nebočady.
Předpokládaná cena: bezúplatný převod
Účel dle žádosti: majetkoprávní vypořádání
Vlastník: ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město.
Vyjádření:
Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martin Kříž

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

OMH

10.9.2018 15:52 podepsáno
11.9.2018 08:39 podepsáno
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Název:
Převod pozemků v k.ú. Podmokly
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na převod pozemků v k.ú. Podmokly a
schvaluje
převod pozemků p.č. 3155/14 o výměře 24 m2 a p.č. 3155/50 o výměře 475 m2 vše v k. ú. Podmokly se všemi
součástmi a příslušenstvím z vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo
nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2 do vlastnictví statutárního města Děčín.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 10.7.2018 návrh na převod pozemků v k.ú. Podmokly a usnesením č. RM 18 13
37 12 doporučila zastupitelstvu města schválit převod pozemků p.č. 3155/14 o výměře 24 m2 a p.č. 3155/50 o
výměře 475 m2 vše v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví ČR - Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2 do vlastnictví
statutárního města Děčín, tj. variantu č. 1.
Dále RM projednala variantu č. 2, tj. nedoporučit zastupitelstvu města schválit převod pozemků p.č. 3155/14 o
výměře 24 m2 a p.č. 3155/50 o výměře 475 m2 vše v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím z
vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město,
Praha 2 do vlastnictví statutárního města Děčín.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

RM doporučila schválit převod

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- OMH obdržel opětovnou nabídku ÚZSVM k převodu výše uvedených pozemků se žádostí o stanovisko, zda
město má zájem o převod těchto pozemků
- pro informaci OMH uvádí, že v minulosti byl bezúplatný převod pozemků již řešen v orgánech města, a to
takto:
- usn. č. ZM 11 12 07 21 ze dne 15.12.2011 neschválilo bezúplatný převod pozemků z důvodu hospodárnosti
- usn. č. ZM 15 07 06 31 ze dne 24.9.2015 neschválilo bezúplatný převod pozemků z důvodu hospodárnosti,
tj., že převodem by městu vznikla povinnost údržby zeleně i přístupových chodníků a komunikace k domu čp.
1626 (LV - vlastníci b.j.) a dále povinnost údržby schodiště a mobiliáře na pozemku p.č. 3155/50 k.ú.
Podmokly
- dle sdělení OKD se na části pozemku p.č. 3155/50 nenachází místní komunikace
- pozemky jsou nabízeny pouze převodem a dle informací ÚZSVM, v případě zájmu města o bezúplatný
převod pozemků, musí město uvést důvody pro tento převod a o možném bezúplatném převodu pozemků
poté rozhoduje Ministerstvo životního prostředí
- dne 10.4.2018 byl do jednání RM předložen materiál na převod pozemků v k.ú. Podmokly ve variantním
řešení, který byl stažen a úkolem PVO č. 180709 bylo uloženo prověřit, zda je možné bezúplatně převést
pozemky získané od ÚZSVM třetí osobě
- OMH zažádal ÚZSVM o sdělení, zda se bude jednat o bezúplatný převod, zda součástí převodu budou
omezující podmínky, které by poté bránily možnému převodu na další subjekt
- ÚZSVM sdělil, že celou záležitost musí předložit do jednání Komise pro nakládání s majetkem státu, která
rozhoduje o konečném nakládání s majetkem státu
- na OMH se dostavili zástupci vlastníků b.j. v domě čp. 1626 s dotazem, že obdrželi informaci od ÚZSVM, že
pozemky byly nabídnuty městu a zda dojde k jejich převzetí. Poté zaslali písemný dotaz v této věci (v
minulosti jednali s ÚZSVM o možném bezúplatném převodu pozemků do jejich vlastnictví).
- ÚZSVM sdělil, že Komise pro nakládání s majetkem státu souhlasí s bezúplatným převodem výše
uvedených pozemků do vlastnictví statutárního města Děčín s omezujícími podmínkami na 5 let, tj. 5 let
nebude možno s pozemky nakládat - viz. příloha
Nové skutečnosti:
- celá záležitost byla projednána v RM dne 10.7.2018 a úkolem PVO 181302 bylo OMH uloženo jednat se
Společenstvím vlastníků Severní 1626, Děčín o pronájmu pozemků
- OMH zažádal SV o vyjádření k možnému pronájmu pozemků
- SV písemně sdělilo, že bude mít zájem o uzavření nájemní smlouvy na tyto pozemky, a to za cenu tzv.
údržby těchto pozemků na náklady SV - viz. příloha
Vyjádření:
OR - nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.
OZP - z hlediska životního prostředí nemá námitek k převodu pozemku p.č. 3155/14 o vým. 24 m2 a p.č.
3155/50 o vým. 475 m2 v k.ú. Podmokly z majetku ÚZSVM do majetku statutárního města Děčín.
OSU - Stavební úřad Magistrátu města Děčín oddělení územního rozhodování nedoporučuje k převodu
pozemky parc. č. 3155/14, 3155/50 v katastrálním území Podmokly (do vlastnictví města). Tyto pozemky jsou
pro město nevyužitelné. Úřad územního plánování Magistrátu města Děčín, příslušný dle ust. § 6 odst. 1
písm. g) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že
předmětné pozemky se dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území

a jsou součástí zóny SM – smíšená městská zóna. Z důvodu hospodárnosti a dále údržby schodiště a
mobiliáře na pozemku p.č. 3155/50 k.ú. Podmokly, nedoporučujeme převod pozemků do majetku města.
Funkční využití zóny SM dle čl. 8 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města
Děčín:
Přípustné:
trvalé bydlení v městských i bytových domech, individuální trvalé bydlení, zařízení obchodu, veřejného
stravování, školství, tělovýchovné areály, vybavenost celoměstského a lokálního charakteru (zdravotní a
sociální, kulturní, církevní, ubytování), odpovídající komunikační síť (hlavní ulice s charakterem městské třídy),
MHD, parkovací plochy, zeleň liniová i plošná, nezbytná technická infrastruktura,
Výjimečně přípustné:
nerušící provozy drobné výroby a služeb, garáže, čerpací stanice PHM,
Nepřípustné:
areály výroby, skladů, dopravních zařízení a rušících výrobních služeb.
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 3 - 4
intenzita zastavění pozemku v %: 50
Doporučené typy domů:
polyfunkční městské domy s odpovídajícím uspořádáním parteru a 50 % trvalým bydlením, bytové domy a
„vila“ domy se 100 % trvalým bydlením vymezené regulativy, vyplývající z podmínek příslušného prostoru či
lokality.
Poznámka: Pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí tyto pozemky do
plochy BH – bydlení hromadné.
OSC - pro město Děčín není nezbytné vlastnit výše uvedené parcely. Tyto pozemky slouží k obsluze
panelového domu a doporučuje, aby ÚZSVM nabídl prodej pozemků společenství vlastníků b.j. přilehlého
panelového domu. Na základě požadavku OMH zaslal doplňující stanovisko, a to, že dne 31.10.2016 se
silniční úřad vyjadřoval SVJ Severní 1626 ve smyslu, že část pozemku p.č. 3155/50 k.ú. Podmokly slouží k
zabezpečení úkolů složek integrovaného záchranného systému.
OKD - na pozemku p.č. 3155/50 k.ú. Podmokly se nenachází místní komunikace. Pozemky p.č. 3155/14 a
p.č. 3155/50 k.ú. Podmokly slouží jako zázemí a přístup k panelovému domu na p.č. 3158/1 k.ú. Podmokly a
nejsou potřebné ke správě komunikací a zeleně. Nedoporučuje převod pozemků p.č. 3155/14 a p.č. 3155/50
k.ú. Podmokly.
OMH - obdržel nabídku ÚZSVM k převodu pozemků p.č. 3155/14 a p.č. 3155/50 v k.ú. Podmokly. Dle sdělení
ÚZSVM je zpevněná část pozemku p.č. 3155/50 k.ú. Podmokly v souladu s § 13 odst. E) zák. č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, prostranstvím sloužícím k zabezbečení úkolů
složek integrovaného záchranného systému. ÚZSVM žádá o stanovisko, zda město má zájem o převod výše
uvedených pozemků. V případě zájmu města o bezúplatný převod pozemků, musí město uvést důvody pro
tento převod a o možném bezúplatném převodu pozemků rozhoduje Ministerstvo životního prostředí. OMH
předložil materiál do jednání RM ve variantním řešení, který byl stažen a úkolem PVO č. 180709 bylo uloženo
prověřit, zda je možné bezúplatně převést pozemky získané od ÚZSVM třetí osobě. OMH zaslal ÚZSVM
dotaz v této věci a ten sdělil, že celá záležitost bude předložena do jednání Komise pro nakládání s majetkem
státu, která rozhoduje o konečném nakládání s majetkem státu.
Na OMH se dostavili zástupci společenství vlatníků b.j. v domě čp. 1626 s tím, že od ÚZSVM obdrželi
informaci, že pozemky byly nabídnuty městu a jak se bude dále postupovat ve věci těchto pozemků a zda
dojde k jejich převzetí. Dále sdělili, že v minulosti jednali s ÚZSVM o možném bezúplatném převodu pozemků,
který nebyl zrealizován. Zároveň také sdělili, že část pozemku p.č. 3155/50 k.ú. Podmokly slouží k
zabezpečení úkolů složek integrovaného záchranného systému. OMH zažádal o tuto doplňující informaci
OSC, který tuto skutečnost potvrdil.
ÚZSVM sdělil, že Komise pro nakládání s majetkem státu souhlasí s bezúplatným převodem výše uvedených
pozemků do vlastnictví statutárního města Děčín s omezujícími podmínkami na 5 let, tj. 5 let nebude možno s
pozemky nakládat.
OMH nechal na zvážení orgánů města, zda pozemky převést do vlastnictví města, a to s ohledem na
hospodárnost, tj. převodem by vznikla povinnost údržby zeleně, přístupových chodníků, komunikace,
schodiště a mobiliáře na těchto pozemcích po dobu 5 let.
Nové skutečnosti:
Po projednání celé záležitosti v RM dne 10.7.2018, bylo úkolem PVO 181302 uloženo OMH jednat se SV o

pronájmu výše uvedených pozemků. SV sdělilo, že má zájem o pronájem těchto pozemků za cenu tzv. údržby
těchto pozemků na náklady SV.
Vlastník pozemku: ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové
Město, Praha 2
Závazky a pohledávky vůči městu: 0
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Název:
Pozemek p. č. 2758/1 k. ú. Děčín - výkup
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo nabídku realitní společnosti GRAND REALITY DC s.r.o. na výkup pozemku v
k. ú. Děčín ve vlastnictví společnosti GRANOBLE a.s., Resslova 638/6, Děčín IV do majetku města a
neschvaluje
výkup pozemku p. č. 2758/1 k. ú. Děčín o výměře 6598 m2 od společnosti GRANOBLE a.s., Resslova 638/6,
Děčín IV do majetku města.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 26.6.2018 nabídku realitní společnosti GRAND REALITY DC
s.r.o. na výkup pozemku v k. ú. Děčín, ve vlastnictví společnosti GRANOBLE a.s., Resslova 638/6, Děčín IV
do majetku města a usn. č. RM 18 12 37 22 nedoporučila zastupitelstvu města výkup pozemku p. č. 2758/1
k. ú. Děčín o výměře 6598 m2.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

RM nedoporučila výkup pozemku

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- nabídka GRAND REALITY DC s.r.o. pozemku p. č. 2758/1 k. ú. Děčín ve vlastnictví společnosti
GRENOBLE a.s , Resslova 638/6, Děčín IV do majetku města;
- jedná se o bývalé sportoviště (kdysi fotbal. hřiště, volejbalové kurty, dětské hřiště, nyní ve velmi
zanedbalém stavu), bez plochy na sport;
- výše uvedený pozemek může být dotčen stavbou přeložky sil. I/13 včetně stavby okružní křižovatky
na Folknářské spojce.

Poznámka:
OR - nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. Jen upozorňujeme, že v dotčené křižovatce plánuje ŘSD
vybudovat kruhový objezd jako součást přeložky II/262, více v tomto směru sdělí zřejmě Úřad územního
plánování.
OSU - oddělení územního rozhodování a památkové péče sděluje, že pozemek parc. č. 2758/1 v katastrálním
území Děčín může být dotčen stavbou přeložky sil. I/13 včetně stavby okružní křižovatky na Folknářské
spojce. Z tohoto důvodu doporučujeme, aby vlastník nabídl výše uvedený pozemek Ředitelství silnic a dálnic
ČR.
OSU – odd. územního plánování Magistrátu města Děčín, příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm. g) zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že pozemek se dle platné
územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území. Část pozemku se nachází v zóně
NV – zóna nerušící výroby a výrobních služeb a část pozemku v zóně D – plochy a areály dopravy. Na
předmětném pozemku je navržena veřejně prospěšná stavba (dále jen VPS) D6 – přeložka sil. I/13 v
pravobřežní části Děčína v prostoru Libverdy včetně okružní křižovatky na Folknářské spojce. Trasa je
součástí komplexní přestavby silničního tahu od Děčína po Nový Bor. Dále VPS s označením K13 –
splašková kanalizace Folknářská: podchycení stávající stoky a převedení do stoky Liberecká. Na základě
těchto skutečností nedoporučujeme koupi výše uvedeného pozemku.
Funkční využití NV zóny 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.
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
Funkční využití D zóny 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), veřejné WC, bydlení s
podmínkou zachování dominantní funkce zóny a za podmínky splnění hygienických limitů. Možnost výjimečně

přípustného bydlení se nevztahuje na lokalitu Podmokly, zahrnující areály podél ulice Dělnická dle schématu
ve Výkresu základního členění území,
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 část pozemku do
návrhové plochy Z 187 VL - průmyslová výroba a sklady - lehký průmysl a část pozemku do plochy Z – plocha
zeleně – ostatní zeleň v krajině na které je navržen koridor KOR61 DS – přestavba místní komunikace včetně
okružní křižovatky.
OZP - nemá z hlediska životního prostředí námitek k výkupu pozemku p. č. 2758/1 o vým. 6.598 m2 v k.ú.
Děčín
OSC - v místě křižovatky silnic č. II/262 (ul. Benešovská) a č. III/26228 (ul. Folknářská) je plánovaná stavba
kruhového objezdu. Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic České republiky. Silniční správní úřad
nedisponuje žádnou dokumentací k uvedené stavbě. Z tohoto důvodu doporučujeme případný odkup
pozemku p. č. 2785/1, k. ú. Děčín projednat s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.
OKD - pozemek p. č. 2758/1 k. ú. Děčín hraničí se silnicí ve vlastnictví ústeckého kraje. Pro potřeby správce
místních komunikací není zapotřebí pozemku p.č. 2758/1 k.ú. Děčín.
OMH – s ohledem na stanovisku OSU, OSC nedoporučujeme získání pozemku do vlastnictví města, v
případě že by ho město získalo, je velmi pravděpodobné, že pozemek bude město následně poskytovat ŘSD
na úpravu křižovatky.
Magistrát města Děčín obdržel dopis spolku pro Zdravé bydlení Děčín z.s., s žádostí (viz.příloha) o projednání
nabytí nabízeného pozemku, město následně odpovědělo, že se rada města již touto nabídkou zabývala a
nedoporučila zastupitelstvu města, které bude zasedat 20.9.2018 získat tento pozemek do vlastnictví města.
Prověřením KN bylo zjištěno, že pozemek není zatížen žádným zástavním právem ani žádným věcným
břemenem – blíže viz. příloha, včetně výpisu z OR společníků společnosti GRANOBLE a.s.
Jedná se o koupi pozemku p. č. 2758/1 k. ú. Děčín o výměře 6.598 m2.
Předpokládaná cena: zatím nestanovena
Vlastník pozemku: společnost GRANOBLE a.s., Resslova 638/6, Děčín IV
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