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Zřízení Osadního výboru Dolní Žleb
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Zastupitelstvo města na základě žádosti občanů městské části Děčín XIV - Dolní Žleb na zřízení Osadního
výboru Dolní Žleb
zřizuje
v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) a § 120 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, Osadní výbor Dolní Žleb.
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Zastupitelstvo města
určuje
v souladu s § 120 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
počet členů Osadního výboru Dolní Žleb v počtu 3 členů.
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ZM

18

09

03

03

Zastupitelstvo města
určuje
v souladu s § 120 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
členy Osadního výboru Dolní Žleb pana Pavla Randáka, pana Aleše Suchopárka a pana Jana Švihnose.

Stanovisko RM:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města zřídit Osadní výbor Dolní Žleb, určit počet členů Osadního
výboru Dolní Žleb a určit členy tohoto výboru.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

RM doporučuje zřídit OV Dolní Žleb a určit počet členů a členy OV Dolní Žleb.

Důvodová zpráva:
Dnem 05.10.2018 zaniklo zastupitelstvo města vzešlé z voleb do zastupitelstev obcí v roce 2014. S
ukončením jeho činnosti zanikl jím zřízený Osadní výbor Dolní Žleb.
Zastupitelstvo města si může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska a návrhy
předkládají výbory zastupitelstvu obce. V částech obce může zastupitelstvo města zřídit osadní nebo místní
výbory. Členy tohoto výboru jsou občané obce, kteří jsou přihlášení k trvalému pobytu v té části obce, pro
kterou je osadní výbor zřízen. Předsedu osadního výboru zvolí zastupitelstvo města z řad určených členů.
Všichni navrhovaní členové jsou občany města a jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Děčíně XIV - Dolní Žleb.
V souladu s přílušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a na základě žádosti občanů městské části Děčín XIV - Dolní Žleb se navrhuje v této městské části
zřídit Osadní výbor Dolní Žleb.
Vyjádření:
Žádost o zřízení
Příloha: Osadního výboru Dolní
Žleb_anonymni.pdf

Příloha:

Zápis č. 2 z jednání OV
Dolní Žleb_anonymni.pdf

Komentář:

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Petr Hodboď

Předkladatel:

Ing. Jaromír Zajíček MPA
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Název:
Volba předsedy Osadního výboru Dolní Žleb
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
volí
v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) a § 120 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, z řad určených členů Osadního výboru Dolní Žleb pana ............................ předsedou
Osadního výboru Dolní Žleb.

Stanovisko RM:
Rada města doporučuje zvolit předsedu Osadního výboru Dolní Žleb z řad určených členů tohoto výboru.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

RM doporučuje zvolit

Důvodová zpráva:
Dnem 05.10.2018 zaniklo zastupitelstvo města vzešlé z voleb do zastupitelstev obcí v roce 2014. S
ukončením jeho činnosti zanikl jím zřízený Osadní výbor Dolní Žleb a současně zanikla i funkce předsedy
tohoto výboru.
Primátor města obdržel žádost občanů městské části Děčín XIV - Dolní Žleb ve věci zřízení Osadního výboru
Dolní Žleb vč. zaslání návrhů na určení členů tohoto výboru a návrhu kandidáta na předsedu osadního výboru
- viz příloha.
Předsedu osadního výboru zvolí zastupitelstvo města z řad určených členů. Všichni navrhovaní členové jsou
občany města a jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Děčíně XIV - Dolní Žleb.
V souladu s přílušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a na základě žádosti občanů městské části Děčín XIV - Dolní Žleb se navrhuje v této městské části
zvolit předsedou Osadního výboru Dolní Žleb pana Aleše Suchopárka.
Vyjádření:
Žádost o zřízení
Osadního výboru Dolní
Příloha:
Žleb_anonymni_predseda
.pdf
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Název:
Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019 a
schvaluje
rozpočet statutárního města Děčín na rok 2019 v celkovém objemu příjmů 926.079 tis. Kč, výdajů 986.079 tis.
Kč a financování 60.000 tis. Kč, vč. rozpočtu hospodářské činnosti - správy bytového fondu města a
stanoví
závaznými ukazateli veškeré výdaje provozního a kapitálového rozpočtu, jimiž jsou povinny se zodpovědné
útvary a městem zřízené příspěvkové organizace řídit, s výjimkou správy bytového fondu, kde jsou závaznými
ukazateli pouze mzdové náklady a náklady na opravu a údržbu.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 20. 11. 2018 návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019 a svým
usnesením č. RM 18 20 35 01 doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh na usnesení v předloženém
znění.

Cena:
Návrh postupu:

RM doporučuje ZM schválit

Důvodová zpráva:
V příloze tohoto materiálu je předkládán návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019 včetně
komentáře, v třídění dle platné rozpočtové skladby, stanovení zodpovědnosti příslušných subjektů, dále v
členění podle jednotlivých útvarů, městem zřízených a založených organizací a ostatních podkladů za
tělovýchovná zařízení, správu bytového fondu, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů.
Vyjádření:
Příloha: NR_2019.pdf

Komentář: Návrh rozpočtu na rok 2019

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Hana Hlaváčková

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.
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I.
KOMENTÁŘ

1

I.
Komentář k návrhu rozpočtu statutárního města Děčín
na rok 2019

Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019 byl sestaven:
-

-

v souladu s platnou legislativou, zejména zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní
a vyhláškou MF ČR č. 192/2018 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních
částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů (vše v platném
znění),
v souladu s rozpočtovým výhledem zpracovaným Ing. Luďkem Tesařem CITYFINANCE na
období 2017 – 2021,
s ohledem na očekávané plnění roku 2018, upravenou predikci daňových příjmů dle
CITYFINANCE a MF ČR na rok 2019,
z podkladů jednotlivých útvarů magistrátu a v souladu s platným organizačním řádem
statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín.

Finanční situaci města ovlivňuje zejména:
-

-

pokračující příznivý vývoj ekonomiky státu, který se promítá do zvýšeného inkasa
daňových příjmů,
změna rozpočtového určení daní od 1. 1. 2018, tj. navýšení podílu na dani z přidané
hodnoty z 21,4 % na 23,58 %,
naproti tomu riziko predikce daňových příjmů, zejm. z důvodu možného nadhodnocení
ekonomického růstu, pokračující pozitivní dopad zavedení kontrolního hlášení a elektronické
evidence tržeb na výši skutečného inkasa daní a další legislativní změny (např. negativní
dopad zvýšení slevy na druhé a další dítě, školkovného, snížení limitu pro výdajové paušály,
zrušení omezení uplatnění slev na dani v případě uplatnění paušálních výdajů a na druhé
straně pozitivní dopad navýšení platů zaměstnanců v podnikatelské sféře i ve veřejné správě
apod.),
další mírný pokles počtu obyvatel, meziročně o cca 295 obyvatel (k 1. 1. 2018 mělo město
Děčín 49 226 obyvatel ve srovnání s údajem k 1. 1. 2017, kdy mělo město 49 521 obyvatel),
a na to navazující negativní vliv na výši daňových příjmů města,
minimální výše kapitálových příjmů z důvodu významné privatizace majetku v minulých
obdobích s dopadem i do výše nedaňových příjmů (např. nízké inkaso z pronájmů, služeb
aj.).

Návrh rozpočtu je předkládán jako vyrovnaný a z důvodu zapojení předpokládaného
přebytku hospodaření minulých let je schodkový.
Celkové příjmy jsou navrhovány ve výši 926 079 tis. Kč a jsou ve srovnání se schváleným
rozpočtem r. 2018 vyšší o 84 166 tis. Kč. Celkové výdaje jsou navrhovány ve výši 986 079 tis.
Kč a ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2018 jsou vyšší o 23 753 tis. Kč. Financování je
navrhováno ve výši 60 000 tis. Kč.
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K jednotlivým oblastem příjmů a výdajů:
Na úseku rozhodných daňových příjmů je navrhován objem 776 000 tis. Kč. V návrhu rozpočtu
na tomto úseku je promítnuto navýšení oproti schválenému rozpočtu r. 2018 o 76 000 tis. Kč, tj.
o 10,9 %. Při návrhu rozpočtu bylo vycházeno z predikce na r. 2019 propočtené Ing. Luďkem
Tesařem CITYFINANCE a z predikce MF ČR. Makroekonomická predikce MF ČR předpokládá
meziroční nárůst inkasa daňových příjmů obcí o 12,3 % ve srovnání se skutečností roku 2017
a o 6,3 % vzhledem k očekávané skutečnosti roku 2018. V návrhu rozpočtu města Děčín na
r. 2019 je navrhováno navýšení o 19,4 % vzhledem ke skutečnosti r. 2017 a o 4,8 % vzhledem
k předpokládanému plnění daní r. 2018.
Na úseku daní a poplatků z vybraných činností a služeb je navrhován celkový objem 26 530
tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu r. 2018 se jedná o navýšení o 340 tis. Kč.
Na úseku správních poplatků je navrhováno na základě vývoje těchto příjmů v r. 2018
a předpokládaného vývoje v r. 2019 navýšení o 1 000 tis. Kč na objem 14 000 tis. Kč.
Na úseku daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her je
na základě vývoje v roce 2018 navrhován objem ve výši 34 000 tis. Kč, tj. vzhledem ke
schválenému rozpočtu roku 2018 navýšení o 4 000 tis. Kč.
Na úseku nedaňových příjmů je navrhován objem ve výši 24 306 tis. Kč, který vychází ze
skutečného plnění v r. 2018 a oproti schválenému rozpočtu r. 2018 je o 1 880 tis. Kč vyšší, a to
zejména u příjmů z vlastní činnosti (navýšen příjem za separaci odpadu).
Na úseku kapitálových příjmů je navrhován objem 3 000 tis. Kč, jedná se o prodej pozemků a
ostatních nemovitých věcí. Na tomto úseku se projevuje dlouhodobě klesající trend v souvislosti
s již téměř dokončenou privatizací majetku města, kdy lze, s výjimkou mimořádných prodejů,
očekávat pouze prodej zbytkového majetku.
Na úseku dotací je rozpočtován příspěvek na výkon státní správy ve výši 48 243 tis. Kč, tj.
o 0,946 mil. Kč vyšší než ve schváleném rozpočtu r. 2018. Příspěvek je určen na částečnou
úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Objem příspěvku na výkon státní správy pro
rok 2019 není v současné době znám. Ministerstvo vnitra připravilo v návrhu zákona o státním
rozpočtu pro rok 2019 dvě varianty příspěvku na výkon státní správy. Jedna varianta ponechává
paušální platby u matriční působnosti a druhá varianta počítá s výkonovým financováním
matričních agend, ostatní agendy příspěvku zůstávají beze změny. Do současné doby nebylo
rozhodnuto. Pro rok 2019 zůstává zachována pro všechny kategorie obcí kumulovaná
konstrukce příspěvku za jednotlivé správní činnosti. Do výše příspěvku se promítá celkový počet
obyvatel obci, počet obyvatel správního obvodu a u obcí s rozšířenou působností také poměr
správního centra ke správnímu obvodu. Dále je součástí příspěvku na výkon státní správy také
paušální platba na financování veřejného opatrovnictví ve výši 29 tis. Kč na jednoho
opatrovance za rok podle skutečného počtu opatrovanců k 31. 3. 2018, paušální platba na jeden
vydaný občanský průkaz (118 Kč) a od roku 2019 počet případů úřadu územního plánování.
Příspěvek na výkon státní správy je meziročně valorizován o 10 %.
Ostatní účelové dotace lze rozpočtovat dle platné metodiky až na základě vydaného rozhodnutí,
resp. skutečně poskytnutých dotací.
Na úseku provozních výdajů je navrhován objem 815 104 tis. Kč. Oproti r. 2018 se jedná
o navýšení o více než 56,3 mil. Kč, které je směrováno zejména na řešení potřeb v oblasti
dopravy (především na opravy a údržbu místních komunikací, mostků a propustků a na
navýšení kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících), kultury a tělovýchovy, Střediska
městských služeb, městské policie a činnosti místní správy. K nárůstu dochází mimo jiné
i z důvodu navýšení platů.
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Na úseku kapitálových výdajů je navrhován objem 170 975 tis. Kč, tj. o 32 575 tis. Kč méně
než ve schváleném rozpočtu roku 2018, kdy bylo cca 84 mil. Kč kryto střednědobým úvěrem.
V zájmu zajištění financování zejména rozestavěných akcí v roce 2019, které dosahují objemu
138 865 tis. Kč, tj. o 64 744 tis. Kč více ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2018, je
navrhováno po projednání s příslušnými odbory zapojení předpokládaného nečerpání výdajů
roku 2018 do roku 2019 v objemu 60 mil. Kč. Řadu akcí však bude třeba z důvodu uzavřených
smluvních závazků pokrýt při přerozdělování zdrojů hospodaření roku 2018.
V rámci zahajovaných akcí je navrhováno finančně pokrýt Participativní rozpočet na rok 2019 –
Tvoříme Děčín 2019 ve výši 5 000 tis. Kč. Participativním financováním je od roku 2018
umožněno obyvatelům města rozhodnout o konkrétním účelu vynaložení finančních prostředků
z rozpočtu města dle schválených pravidel. Dalších 7 000 tis. Kč bylo vyčleněno na podporu
výstavby rodinných domů na území města Děčín, a to finančním příspěvkem města na výstavbu
technické infrastruktury (přípojky vody, plynu, kanalizace, přístupová komunikace, veřejné
osvětlení) ve výši 5 000 tis. Kč a čistíren odpadních vod pro rodinné domy na území města ve
výši 2 000 tis. Kč. Byla vytvořena také rezerva na nepředvídané výdaje v počátku roku 2019.
V současné době je navrženo pokrýt výkupy nemovitostí v celkové výši 500 tis. Kč.
V návrhu rozpočtu na rok 2019 jsou ve třídě financování zapojeny předpokládané zdroje
hospodaření roku 2018 ve výši 60 000 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky, které odbory
prokazatelně nevyčerpají v roce 2018.
Provozní saldo, které je zásadním ukazatelem finančního zdraví obce, činí v návrhu rozpočtu
107 975 tis. Kč (rozdíl mezi provozními příjmy a provozními výdaji), tj. 11,7 % běžných příjmů
r. 2019. Doporučováno je saldo provozních výdajů ve výši alespoň 25 % běžných příjmů, není
proto doporučováno další navyšování provozních výdajů.
V návrhu rozpočtu na rok 2019 se podařilo zabezpečit pokrytí zvýšených provozních výdajů,
řešit zejména navýšení výdajů na opravy a údržbu majetku města vč. majetku svěřeného
příspěvkovým organizacím a financovat významné rozestavěné akce.
Předpokládáme, že v březnu 2019 dojde k rozdělování dalších zdrojů z hospodaření roku 2018,
zejména z předpokládaného překročení daňových příjmů a případného nečerpání výdajů. Další
zdroje město obdrží v průběhu roku z vratek dotací u akcí, které byly městem předfinancovány.
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II.
NÁVRH ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA
DĚČÍN
NA ROK 2019
- v třídění dle rozpočtové skladby

5

Tabulka č. 1

Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019
Rekapitulace
příjmů, výdajů a financování v roce 2019
Ukazatel

6

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
aktivní krátkodobé operace řízení likvidity
dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček
operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů
Návrh rozpočtu
Provozní rozpočet
Kapitálový rozpočet
CELKEM

Schválený
Skutečnost k
rozpočet na rok
31.12.2017
2018
904 924
838 913

Upravený
rozpočet
k 30.9.2018
938 932

(v tis. Kč)
Rozpočtový
výhled 2019

Návrh rozpočtu
na rok 2019

Rozdíl
NR19-SR18

825 000

923 079

84 166

742 010
37 205
125 709
25 367

769 190
22 426
47 297
3 000

788 802
25 634
124 496
38 859

737 000
18 000
70 000
0

850 530
24 306
48 243
3 000

81 340
1 880
946
0

25 367
x
930 291
760 229
92 005

3 000
x
841 913
758 776
203 550

7 893
30 966
977 791
929 116
267 623

0
0
825 000
725 000
75 500

3 000
0
926 079
815 104
170 975

84 166
56 328
-32 575

9 993
21 150
57 092
1 067
0
2 703
852 234

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

29 587
43 534
185 762
0
7 000
1 740
1 196 739

800 500

11 901
138 865
5 000
7 709
7 000
500
986 079

-7 004
64 744
-92 465
3 364
0
-1 214
23 753

-78 057

120 413

218 948

-24 500

60 000

-60 413

-19 005
4
14 755
-73 525
-286

60 000

233 703

84 413
-24 000

24 767
-39 522

-24 500

60 000
0
0
0
0

Výdaje
815 104
170 975
986 079

Rozdíl
107 975
-167 975
-60 000

Příjmy
923 079
3 000
926 079

Tabulka č. 2

Provozní příjmy

Paragraf Položka

Zodp.
odbor
OE

1111
1112
1113
1121
1122
1211

7

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

1014
2143
2219
2219

2111
2111
2111
2111

(v tis. Kč)
Schválený
Upravený Očekávaná
Návrh
Skutečnost k
Skutečnost k
Rozpočtový
rozpočet na
rozpočet k skutečnost
rozpočtu na
31.12.2017
30.6.2018
výhled 2019
rok 2018
30.09.2018
2018
rok 2019

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

742 010
329 010
156 031
4 948
13 844
147 399
6 788
298 959
298 959
27 926
22
4
21 410
1 381
541
2 870
307
1 401
-10
15 201
15 201
42 346
35 146
927
6 273
28 568
28 568
37 205
14 663
606
117
4 767
1 708

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

403 607
170 289
83 874
1 046
6 764
68 266
10 339
167 059
167 059
14 545
2
4
11 429
1 027
77
1 056
104
711
135
8 600
8 600
21 964
21 964
x
x
21 150
21 150
20 396
7 910
297
134
2 233
1 210

788 802
341 587
165 000
4 000
14 000
150 000
8 587
351 025
351 025
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
25 634
14 226
380
120
4 900
2 000

810 102
351 587
170 000
4 000
14 000
155 000
8 587
357 000
357 000
26 515
10
5
21 500
1 300
500
1 500
300
1 400
x
14 000
14 000
34 000
34 000
x
x
27 000
27 000
27 481
15 054
630
155
4 400
2 000

737 000
343 000
164 000
7 000
13 000
153 000
6 000
305 000
305 000
46 000

15 000
15 000
0

28 000
28 000
18 000
16 000

850 530
372 000
199 000
4 000
14 000
155 000
x
377 000
377 000
26 530
25
5
21 500
1 300
500
1 500
300
1 400
x
14 000
14 000
34 000
34 000
x
x
27 000
27 000
24 306
15 187
630
155
4 400
2 000

Paragraf Položka

8

2229
3319
3612
3613
3632
3635
3639
3639
3639
3725
6171
2143
3639

2111
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
2212
2212
2212
2212
2212
2229
2229
2229
2229
2229
2229
2229
2229
2229

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

Schválený
Upravený Očekávaná
Návrh
Skutečnost k
Skutečnost k
Rozpočtový
rozpočet na
rozpočet k skutečnost
rozpočtu na
31.12.2017
30.6.2018
výhled 2019
rok 2018
30.09.2018
2018
rok 2019

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

OSU
OR
OSC
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
platby za 8. změnu územního plánu města Děčín
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
smluvní pokuty
ostatní záležitosti v dopravě
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

3
326
51
177
1 006
3
91
121
6
4 231
576
294
580
3 168
2 151
222
1
67
211
456
60
1 187
23
1 159
5
7 683
136
338
3 974
209
1 132
472
x
1
x
1 174
163
x
x
24
9

x
100
50
90
1 006
x
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
5
1 100
300
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
-164
24
67
609
x
41
18
3
2 387
419
254
378
1 850
1 390
69
1
26
65
228
71
905
57
790
58
5 008
29
85
2 299
5
835
198
730
x
10
722
x
50
2
2
x

x
100
50
90
1 006
x
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
5
1 100
300
x
x
740
x
x
x
x
x
x

x
100
50
90
1 006
172
40
166
6
4 544
510
685
500
2 892
1 800
234
1
80
200
455
122
100
100

5 435
0
85
3 500
50
1 500
300

0

0

0

x
100
50
91
1 006
0
40
170
6
4 744
510
785
500
2 669
1 600
230
1
71
190
455
122
100
100
x
x
5 350
x
x
3 500
50
1 500
300
x
x
x
x
x
x
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

Schválený
Upravený Očekávaná
Návrh
Skutečnost k
Skutečnost k
Rozpočtový
rozpočet na
rozpočet k skutečnost
rozpočtu na
31.12.2017
30.6.2018
výhled 2019
rok 2018
30.09.2018
2018
rok 2019

Zodp.

9

vratky transferů - péče o osobu blízkou
vratky transferů - sociální účely
ostatní přijaté vratky transferů - dotace CSS Děčín, p.o.
vratky dotací OSV
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
Dotace spojené s volbami do Parlamentu 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

3
x
26
22
10 504
x
615
1 133
4 561
4
4 191
125 709
125 709
1 590
30
1 560
44 950
50 510
8 093
1 152
251
70
10 796
x
x
131
193
9 727
100
15
2 477
2 814
126

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

1
35
x
5
4 723
4
1 015
550
1 682
-4
1 476
66 476
66 476
1 579
1 579
x
22 389
15 657
3 774
356
x
44
3 156
1 047
514
131
193
5 250
384
31
100
54
623
x
x
x

3 468
x
832
110
712
x
1 814
124 496
124 496
1 579
1 579
x
48 243
33 532
5 452
300
x
44
5 527
1 047
514
131
193
11 533
384
31
100
54
623
x
x
x

x
x
x
4 000

2 000

2 000
2 000
125 000
125 000

70 000
70 000

x
x
x
x
1 000
x
x
x
500
x
500
48 243
48 243
x
x
x
48 243
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Dotace na projekt "Inovace VT pro veřejnost v Městské knihovně Děčín" a
"Inovace a doplnění VT pro veřejnost v pobočkách Městské knihovny Děčín"

258

x

x

x

x

Příspěvek na obnovu kulturní památky - kaple Panny Marie Pomocné v
Děčíně

220

x

x

x

x

Paragraf Položka

4121
4122

Schválený
Upravený Očekávaná
Návrh
Skutečnost k
Skutečnost k
Rozpočtový
rozpočet na
rozpočet k skutečnost
rozpočtu na
31.12.2017
30.6.2018
výhled 2019
rok 2018
30.09.2018
2018
rok 2019

Zodp.
odbor

10

Dotace na obnovu nemovité kulturní památky - restaurace Pastýřská stěna
čp. 236, k.ú. Podmokly
Inkluze do škol
Dotace zoologickým a botanickým zahradám
Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky
ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb
Dotace na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2017
Podpora rodičů rodiny, ortetů a klonů jako zdrojů kvalifikovaného
reprodukčního materiálu
Dotace na zlepšení kvality prostř. působení domovníků
Obnova ovčího můstku
Inkluze do škol
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Restaurování nást. a nástropních maleb v Čajovém pavilonu v zahradách
děčínského zámku, I. etapa
Dotace na "Restaurování nástěnných a nástropních maleb v Čajovém
pavilonu v zahradách děčínského zámku, 3. etapa
Zabezpečení lékařské pohotovostní služby
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
Dotace na "Terénní programy"
Dotace na "Rozvoj dívčího sportu v Děčíně"
Dotace na "Oprava vyhlídkového pavilonu Elbwarte - Labská stráž"
Dotace na Sport 2017
Noc snů
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"
Podpora ÚK na sociální služby 2018 - malý dotační program
Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky 2018
Dotace na Městské slavnosti
Prevence rizikového chování
Podpora regionální kulturní činnosti
Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích ÚK
Volný čas 2018
Restaurování maleb čajového pavilonu Děčínského zámku
PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
91
x

x
x
x
x
x

21

x

x

x

x

479
x
x
512
28 147

x
x
x
x
x

x
x
x
48
26 803

77
100
7 331
x
41 142

x

200

x

x

x

x

300
1 978

x

2 160

x
2 160

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

80
21 508
1 093
1 530
x
x
x
x
70
x
x
x
x
x
x
x
32
30
x
50
250
490 479

80
35 847
1 093
1 530
x
x
x
x
70
x
x
x
x
x
x
x
32
30
x
50
250
938 932

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

200
8 786
558
86
3 800
157

346
20 340
x
1 520
1 056
49
250
31
60
17
50
50
573
729
338
100
x
x
160
x
x
904 924

x
x
x
x
x
x
838 913

x
x

962 583

825 000

923 079

Tabulka č. 3

Kapitálové příjmy
Par.

3639
3612
3639
6171
2339

Pol.

Skutečnost k
31.12.2017

Zodp.
odbor

Schválený
Skutečnost k
rozpočet na
30.6.2018
rok 2018

Upravený
rozpočet k
30.09.2018

Očekávaná
skutečnost
2018

Rozpočtový
výhled 2019
0
0

(v tis. Kč)
Návrh
rozpočtu na
rok 2019
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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 nemovitých věcí
3113 OPO
prodej vozidel
3202 OE
prodej majetkových podílů Hydrolabe s.r.o.
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

25 367
25 367
9 285
16 031
x
51
x
x
x
x
x
x
x

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

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

7 893
7 893
3 000
3 900
572
406
15
30 966
24 421
24 421
6 545
5 925
620

11 130
11 130
3 000

0

0

0

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM

25 367

3 000

29 620

38 859

11 130

0

3 000

8 130

3 000
3 000
1 600
1 400

Tabulka č. 4

Provozní výdaje

Par.

12

10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární
1014
péče
ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní
veterinární péče, provoz útulku
Výměna střešního pláště na administrativní budově útulku
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

Zodp.
odbor

v tis. Kč
Schválený
Upravený
Návrh
Skutečnost k
Skutečnost
Požadavek
Rozdíl
rozpočet na
rozpočet k
rozpočtu na
31.12.2017
k 30.6.2018
na rok 2019
NR19-SR18
rok 2018
30.09.2018
rok 2019
2 183
1 620
866
2 812
2 920
2 120
500
1 103

1 100

436

2 192

1 900

1 100

OŽP

1 103

1 100

436

2 192

1 100

1 100

OMH
OŽP
OŽP

x
387
693
693
x
3 358
15
3 343
1 087
1 856
400
135 634
71 937
31 457
10 823
29 258
399
92
92
728
728
x
2 567
12
1 999
32
225
299
710
477
233
59 600

x
20
500
500

x
-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

x
20
600
500
100
3 830
15
3 815
1 986
1 429
400
151 308
81 456
35 039
18 417
28 000
x
300
300
600
600
20
3 556
20
2 500
50
710
276
800
520
280
64 576

800
20
1 000
1 000
x
3 525
x
3 525
1 875
1 250
400
192 190
110 360
63 060
x
47 300
x
300
300
1 000
1 000
20
3 171
25
2 400
50
420
276
752
512
240
76 587

0
20
1 000
1 000
x
3 525
x
3 525
1 875
1 250
400
135 838
61 000
33 000
x
28 000
x
300
300
600
600
20
3 166
20
2 400
50
420
276
752
512
240
70 000

OSČ
OPO

OKD
OR
OKD
OR
MP
OKD
OKD
OKD
OKD
OSČ
OKD
OKD
OKD

OKD

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

380
-125
505
10 985
3 000

Par.
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kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících
nepředvídatelné náklady (objízdné trasy)
kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS
kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - doplatek za r. 2017
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
Oprava dešťové kanalizace Maxičky
2333 úpravy drobných vodních toků
úpravy vodních toků, oprava břehů
2341 nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení
nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení
z toho: Odbahnění Zámeckého rybníka
Odvedení dešťových vod p.p.č. 319, k.ú. Vilsnice
Lesní úřad, p.o. EVL Chmelník - obnova tůní
EVL Chmelník - obnova vodních tůní
31, 32 - vzdělávání a školské služby
provoz školských zařízení a jiné
příspěvky PO
3111 mateřské školy
provoz MŠ
příspěvek MŠ:
příspěvek MŠ - projekt Škola pro všechny
Májová
z toho: provoz
projekt Škola pro všechny
Riegrova
z toho: provoz
projekt Škola pro všechny
Liliová
z toho: provoz
projekt Škola pro všechny
Klostermannova
z toho: provoz
projekt Škola pro všechny
MŠ Rakovnická - oprava plotu
MŠ Tylova - oprava střechy
Oprava a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině, Děčín IX - Bynov

Zodp.
odbor

OKD
OKD
OR
OR
OR
OR
OKD

OKD
OR
OMH
OR

OŠK
OŠK
OŠK

OR
OR
OR

Schválený
Upravený
Návrh
Skutečnost k
Skutečnost
Požadavek
Rozdíl
rozpočet na
rozpočet k
rozpočtu na
31.12.2017
k 30.6.2018
na rok 2019
NR19-SR18
rok 2018
30.09.2018
rok 2019
56 514
61 577
30 755
61 412
74 587
70 000
8 423
x
x
x
x
2 000
x
3 086
x
1 016
1 479
x
x
x
x
1 685
1 685
x
x
3 027
5 330
690
6 765
50 083
3 083
-2 247
6
30
2
30
30
30
1 911
2 000
187
2 835
1 000
1 000
734
2 000
187
1 214
1 000
1 000
-1 000
524
x
x
x
x
x
653
x
x
x
x
x
x
x
x
835
x
x
x
x
x
786
x
x
352
400
60
400
400
400
352
400
60
400
400
400
758
2 900
441
3 500
48 653
1 653
-1 247
421
2 900
441
2 900
48 653
1 653
47 000
0
337
x
x
x
x
x
113
0
0
x
x
x
x
x
x
487
x
x
97 790
77 059
45 615
103 347
79 015
76 444
-615
2 607
320
128
6 322
220
220
95 183
76 739
45 487
97 025
78 795
76 224
-515
14 592
11 419
6 116
14 292
12 681
12 138
4
70
5
70
70
70
12 839
11 349
6 111
12 402
12 611
12 068
x
x
x
255
650
650
3 527
3 384
1 692
3 710
3 570
3 570
3 527
3 384
1 692
3 650
3 420
3 420
x
x
x
60
150
150
2 984
2 667
1 335
2 727
2 972
2 850
2 984
2 667
1 335
2 667
2 822
2 700
x
x
x
60
150
150
2 378
2 023
1 367
2 535
2 173
2 173
2 378
2 023
1 367
2 475
2 023
2 023
x
x
x
60
150
150
3 950
3 275
1 717
3 430
3 896
3 475
3 950
3 275
1 717
3 355
3 696
3 275
x
x
x
75
200
200
949
x
x
x
x
x
800
x
x
x
x
x
x
x
0
813
x
x

Par.
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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:
příspěvek ZŠ - projekt Škola pro všechny
Školní
z toho: provoz
projekt Inkluze do škol
projekt Škola pro všechny
Dr. Miroslava Tyrše
z toho: provoz
projekt Inkluze do škol
projekt Škola pro všechny
Na Stráni
z toho: provoz
projekt Inkluze do škol
projekt Škola pro všechny
Na Pěšině
z toho: provoz
projekt Inkluze do škol
projekt Škola pro všechny
Máchovo nám.
z toho: provoz
projekt Inkluze do škol
projekt Škola pro všechny
Kosmonautů
z toho: provoz
projekt Inkluze do škol
projekt Škola pro všechny
Komenského
z toho: provoz
projekt Inkluze do škol
projekt Škola pro všechny
Kamenická
z toho: provoz
projekt Inkluze do škol
projekt Škola pro všechny
Březová
z toho: provoz
projekt Inkluze do škol

Zodp.
odbor
OR
OŠK

Schválený
Upravený
Návrh
Skutečnost k
Skutečnost
Požadavek
Rozdíl
rozpočet na
rozpočet k
rozpočtu na
31.12.2017
k 30.6.2018
na rok 2019
NR19-SR18
rok 2018
30.09.2018
rok 2019
x
x
0
1 007
x
x
79 989
62 338
37 818
83 302
62 804
60 946
82
100
22
100
100
100
79 304
62 238
37 796
81 471
62 704
60 846
66 880
53 238
31 301
65 071
56 204
54 346
12 424
9 000
6 495
14 060
0
0
x
x
x
2 340
6 500
6 500
10 142
7 657
4 927
10 264
7 511
7 511
9 002
6 857
4 345
8 774
6 861
6 861
1 140
800
582
1 260
0
0
x
x
x
230
650
650
5 599
4 700
2 517
5 811
4 304
4 304
4 476
3 900
1 950
4 351
3 754
3 754
1 123
800
567
1 260
0
0
x
x
x
200
550
550
6 109
4 271
3 343
6 260
4 106
4 050
5 006
3 471
2 764
4 800
3 556
3 500
1 103
800
579
1 260
0
0
x
x
x
200
550
550
6 713
6 673
8 032
6 794
4 438
8 350
7 018
5 994
3 860
6 860
6 063
6 023
1 014
800
578
1 260
0
0
x
x
x
230
650
650
8 030
6 127
3 212
7 633
5 977
5 977
6 847
5 327
2 663
6 143
5 327
5 327
1 183
800
549
1 260
0
0
x
x
x
230
650
650
6 041
4 056
2 811
5 390
3 958
3 856
4 942
3 256
2 204
3 910
3 358
3 256
1 099
800
607
1 260
0
0
x
x
x
220
600
600
4 770
3 225
2 436
4 535
3 045
2 975
3 627
2 425
1 863
3 075
2 495
2 425
1 143
800
573
1 260
0
0
x
x
x
200
550
550
5 924
5 474
2 885
7 132
5 947
5 400
4 889
4 674
2 340
5 672
5 397
4 850
1 035
800
545
1 260
0
0
x
x
x
200
550
550
9 690
7 954
7 000
8 398
7 150
3 828
7 285
6 350
3 176
8 200
7 304
6 350
1 113
800
652
1 260
0
0

Par.
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projekt Škola pro všechny
Míru
z toho: provoz
projekt Inkluze do škol
projekt Škola pro všechny
Vojanova
z toho: provoz
projekt Inkluze do škol
projekt Škola pro všechny
ZŠ Vojanova - oprava zpevněné plochy před vchodem
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
3299 ostatní záležitosti vzdělávání
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
na vybavení nové pobočky Tržní ul.
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

Zodp.
odbor

OR
OR
OR
OŠK

OR

OŠK
OŠK
OŠK
OŠK

OŠK

OŠK
OMH
OŠK

Schválený
Upravený
Návrh
Skutečnost k
Skutečnost
Požadavek
Rozdíl
rozpočet na
rozpočet k
rozpočtu na
31.12.2017
k 30.6.2018
na rok 2019
NR19-SR18
rok 2018
30.09.2018
rok 2019
x
x
x
230
650
650
8 672
6 930
4 289
9 198
7 450
7 450
7 342
5 930
3 608
7 538
6 900
6 900
1 330
1 000
681
1 460
0
0
x
x
x
200
550
550
7 587
5 854
3 110
7 208
5 739
5 650
6 446
5 054
2 528
5 748
5 189
5 100
1 141
800
582
1 260
0
0
x
x
x
200
550
550
603
x
x
x
x
x
x
x
0
1 731
x
x
119
100
51
205
x
x
119
100
51
205
x
x
3 040
3 152
1 580
3 152
3 480
3 310
158
3 040
3 152
1 580
3 152
3 480
3 310
1 200
1 250
626
1 250
1 375
1 310
1 840
1 902
954
1 902
2 105
2 000
x
0
2 336
x
x
x
50
50

50
50

0
50
50

53 681
10 811
10 811
19 572
19 572
1 520
1 061
3 812
3 684
2 179
1 505
78
50
15 265
14 585
1 440
680
3 913
676

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

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

2 336
50
50
10
62 422
12 696
12 696
19 584
19 584
1 530
x
4 367
4 237
2 510
1 727
80
50
15 021
15 021
1 030
0
10 754
400

x
50
50
x
54 390
12 700
12 700
20 000
20 000
x
x
5 660
5 530
3 780
1 750
80
50
13 500
13 500
x
x
2 530
500

x
50
50
x
52 660
12 000
12 000
19 400
19 400
x
x
5 330
5 200
3 500
1 700
80
50
13 500
13 500
x
x
2 430
400

3 096
1 000
1 400

176

-510

Par.
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obnova kulturních památek
Oprava vyhlídkového pavilonu Elbwarte - Labská stráž
Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor D3
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
3599 ostatní činnost ve zdravotnictví
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

Zodp.
odbor

Schválený
Upravený
Návrh
Skutečnost k
Skutečnost
Požadavek
Rozdíl
rozpočet na
rozpočet k
rozpočtu na
31.12.2017
k 30.6.2018
na rok 2019
NR19-SR18
rok 2018
30.09.2018
rok 2019
OMH
57
1 000
100
1 548
1 530
1 530
530
OR
1 501
x
x
x
x
x
OR
1 679
x
3 250
3 327
x
x
OR
x
x
0
4 245
x
x
OR
x
x
0
734
x
x
OMH
x
x
0
500
500
500
OR
308
x
x
x
x
x
308
x
x
x
x
x
51 829
50 930
31 163
60 464
67 626
58 200
7 270
35 246
33 260
18 294
40 709
45 621
38 295
OŠK
16 896
16 760
10 205
20 654
23 300
22 200
5 440
OMH
6 700
7 050
3 800
7 050
7 500
7 300
250
OMH
100
380
380
380
556
410
OMH
410
970
238
870
1 020
1 020
OMH
1 900
1 900
1 900
1 900
2 365
2 365
465
OMH
3 866
5 000
1 567
4 861
10 880
5 000
OMH
x
1 200
0
0
x
x
OR
5 374
x
0
4 750
x
x
OMH
x
x
204
244
x
x
OŠK
9 334
10 560
9 404
10 560
12 000
11 000
440
7 134
6 900
3 452
7 753
8 785
7 685
OŠK
5 379
4 900
2 550
5 253
5 350
5 250
350
OKD
1 755
2 000
902
2 000
3 000
2 000
OKD
x
x
0
500
435
435
115
210
13
1 442
1 220
1 220
1 010
TAJ-PAP
115
210
13
210
220
220
OKD
x
x
0
32
x
x
OKD
x
x
0
500
400
400
OR
x
x
0
200
200
200
OKD
x
x
0
500
400
400
OSV
2 831
1 022
1 193
3 202
1 018
1 018
-4
495
522
266
522
518
518
2 286
500
927
2 660
500
500
x
x
40
x
0
20
10
x
x
x
x
x
38 748
74 771
18 245
86 800
165 898
87 004
12 233
OMH
3
25
0
25
40
20
3
25
0
25
40
20
OKD
10 941
13 400
5 100
13 400
12 900
12 900
7 138
8 000
3 223
8 000
8 000
8 000
3 803
5 400
1 877
5 400
4 900
4 900
4 193
5 210
2 067
5 310
5 680
5 390

Par.
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pohřby bez pozůstalých
provoz hřbitovů
údržba zeleně na hřbitovech
3635 územní plánování
pořízení a změny ÚP a ÚAP
ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)
z toho:Efektivní
dotace na
zajištění výkonu
regionálních
strategické
řízení veřejné
správyfunkcí
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
z toho:
SMS (ostatní):
provoz
platy
odvody SP a ZP
SMS (projekty):
ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - provoz
ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - platy
ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - odvody
Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - provoz
Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - platy
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
Oprava části SD Střelnice čp. 691, Děčín I
37 - ochrana životního prostředí
3719 zapojení poplatků za znečišťování ŽP
3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů

Zodp.
odbor
OMH
OMH
OKD
OSU
OR

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

OSU
OR
OR
OR
OR
OŽP

Schválený
Upravený
Návrh
Skutečnost k
Skutečnost
Požadavek
Rozdíl
rozpočet na
rozpočet k
rozpočtu na
31.12.2017
k 30.6.2018
na rok 2019
NR19-SR18
rok 2018
30.09.2018
rok 2019
217
330
141
430
350
350
1 543
1 640
309
1 640
2 090
1 800
2 433
3 240
1 617
3 240
3 240
3 240
2 030
9 406
368
13 477
14 028
12 107
1 283
2 206
0
2 206
2 272
2 272
747
7 200
368
11 271
11 756
9 835
2 635
x

x

0

2 770

2 835

2 835

21 581
120
99
362
11
479
1 063
x
x
x
2 648
546
167
13 156

46 730
130
110
210
50
1 500
26 500
16 500
x
x
4 000
670
90
13 450

10 710
20
29
154
11
1 180
0
0
113
0
947
266
83
7 860

54 588
130
110
260
50
2 307
0
0
3 850
12 165
2 964
670
140
25 144

133 250
110
125
365
100
1 500
93 603
x
x
x
15 475
670
x
21 262

56 587
110
110
365
50
1 500
26 500
x
x
x
6 000
670
x
21 262

13 092
1 985
8 320
2 787
64
14
37
13
x
x
x
9
1277
0
1 308
336
83 251
0
1 151

6 870
2 000
3 630
1 240
6 580
920
4 000
1 360
203
72
25
20
x
x
x
x
91 270
x
1 650

7 476
1 059
4 802
1 615
384
160
114
39
48
17
6
0
x
47
x
x
38 708
0
527

14 449
2 150
9 172
3 127
10 695
1 810
6 013
2 058
647
122
45
20
x
47
x
6 731
93 324
162
1 650

11 850
2 350
7 600
1 900
9 412
1 288
5 600
1 904
500
80
40
40
x
x
x
x
103 200
0
1 710

11 850
2 350
7 600
1 900
9 412
1 288
5 600
1 904
500
80
40
20
x
x
x
x
91 980
0
1 710

2 000
7 812

3 970
660

710

Zodp.
odbor

Par.

3722
3723
3725
3729
3733
3741
3742

3745
18

3749
3769

sběr a svoz nebezpečných odpadů
sběr a svoz nebezpečných odpadů - autovraky
sběr a svoz komunálních odpadů
sběr a svoz ostatních odpadů
využívání a zneškodňování kom. odpadů
ostatní nakládání s odpady
jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob
provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.)
monitoring půdy a podzemní vody
ochrana druhů a stanovišť
Zoologická zahrada Děčín, p. o.
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
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
údržba zeleně
údržba veřejných prostranství aj.
Akce PaR18 - Březiny - záchrana lípy
projekt Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN)
ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
ostatní správa v ochraně životního prostředí

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

OKD
OŽP
OKD
OKD
OKD
OKD
OKD
OŽP
OŽP

OŽP
OMH
OR
OR
OKD

OKD
OŽP
OSV

KŘ

Schválený
Upravený
Návrh
Skutečnost k
Skutečnost
Požadavek
Rozdíl
rozpočet na
rozpočet k
rozpočtu na
31.12.2017
k 30.6.2018
na rok 2019
NR19-SR18
rok 2018
30.09.2018
rok 2019
1 151
1 650
527
1 650
1 650
1 650
x
x
x
x
60
60
24 687
25 000
11 911
25 000
26 650
25 000
6 300
7 000
3 074
7 000
7 000
7 000
16 630
17 000
7 387
17 000
18 000
17 250
986
1 500
291
1 500
1 500
1 200
252
300
165
300
400
400
734
1 200
126
1 200
1 100
800
1
20
0
20
20
20
15 244
15 000
8 069
14 719
16 000
15 800
15 244
15 000
8 069
14 719
16 000
15 800
800
2 161
1 900
2 066
3 873
3 050
3 050
1 150
1 484
1 700
0
1 700
1 650
1 650
178
200
1 056
1 163
1 400
1 400
1 200
194
x
1 010
1 010
x
x
305
x
x
x
x
x
16 048
21 900
5 370
22 100
28 920
20 820
15 328
20 800
5 132
20 800
26 800
19 000
720
1 100
238
1 100
1 400
1 100
x
x
0
200
200
200
520
520
43
250
0
250
300
100
x
50
13
50
50
30
54 457
33 439
40 261
74 454
27 417
26 802
-6 637
153
292
47
232
272
272
626
477
336
7 349
540
540
300
300
300
300
300
300
x
177
21
467
240
240
326
15
6 582
x
x
50 459
28 280
35 996
62 383
21 280
21 280
50 459
28 280
35 996
58 644
21 280
21 280
-7 000
0
x
0
3 739
x
x
97
120
9
120
675
400
97
120
9
120
675
400
3 119
4 260
3 871
4 360
4 640
4 300
3 030
4 000
3 841
4 100
4 500
4 160
89
260
30
260
140
140
3
10
2
10
10
10
3
10
2
10
10
10
292
370
111
370
370
320
-50
83
100
57
100
150
150

Par.
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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
provoz
platy
odvody SP a ZP
školení, cestovné
požární ochrana
Zateplení a oprava fasády obj.Spojenců 159, Děčín XXXII - II. etapa
Výměna oplocení pozemku hasičské zbrojnice, Děčín - Staré Město
Oprava střechy HZ Křešice čp. 231, Děčín XXXI
Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. č.p. 1916/2a
Stavební úpravy hasičské zbrojnice SDH Křešice č.p. 231, Děčín XXXI - Křešice
61 - státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany
6112 zastupitelstva obcí
provoz
odměny
odvody SP a ZP
6114 volby do Parlamentu ČR
provoz
odměny
odvody SP a ZP
cestovné
6118 volba prezidenta republiky
provoz
odměny
odvody SP a ZP
cestovné
6171 činnost místní správy
provoz správy
z toho:
provoz (ostatní)
provoz (projekty):
projekt Inkluze do škol

Zodp.
odbor

MP

JSDH

OMH
OR
OR
OR
OR
OR
TAJ-PAP

OPO
TAJ-PAP
TAJ-PAP
TAJ-PAP
OPO
TAJ-PAP
TAJ-PAP
TAJ-PAP

OPO
OPO

Schválený
Upravený
Návrh
Skutečnost k
Skutečnost
Požadavek
Rozdíl
rozpočet na
rozpočet k
rozpočtu na
31.12.2017
k 30.6.2018
na rok 2019
NR19-SR18
rok 2018
30.09.2018
rok 2019
103
70
0
70
70
70
105
100
53
100
50
50
1
100
1
100
100
50
35 378
44 025
18 557
43 958
48 700
48 700
4 675
35 378
44 025
18 557
43 958
48 700
48 700
2 632
3 800
1 168
3 733
3 800
3 800
24 445
30 019
12 984
30 019
33 507
33 507
3 488
8 301
10 206
4 405
10 206
11 393
11 393
1 187
5 054
4 785
1 741
4 807
6 445
5 235
450
5 054
4 785
1 741
4 807
6 445
5 235
3 324
3 735
1 700
3 735
3 755
3 735
1 782
1 892
929
1 892
1 892
1 892
1 323
1 530
669
1 530
1 550
1 550
200
243
102
243
243
243
19
70
0
70
70
50
423
1 050
20
149
2 690
1 500
450
540
x
x
x
x
x
443
x
x
x
x
x
324
x
x
x
x
x
x
x
21
22
x
x
x
x
0
901
x
x
183 154
191 328
96 512
213 938
220 471
217 417
26 089
5 038
6 779
2 814
7 479
6 705
6 705
53
90
22
90
90
90
4 000
5 189
2 256
5 989
5 315
5 315
985
1 500
536
1 400
1 300
1 300
1 039
x
x
x
x
x
516
x
x
x
x
x
507
x
x
x
x
x
15
x
x
x
x
x
1
x
x
x
x
x
x
x
1 432
1 579
x
x
x
x
852
878
x
x
x
x
566
653
x
x
x
x
12
43
x
x
x
x
2
5
x
x
177 077
184 549
92 266
204 880
213 766
210 712
26 163
40 377
44 355
18 904
48 070
51 687
48 633
39 548
481
312

42 930
1 425
1 000

17 937
414
344

45 504
2 013
1 369

49 554
2 133
262

46 500
2 133
262

3 570
708

Par.

Zodp.
odbor
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Škola pro všechny
ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb
ITI - Asistent prevence kriminality
Místní akční plán I
Místní akční plán II
Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků
projekt Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN)
Koordinátor terénní práce v Děčíně
Plán udržitelné městské mobility (SUMP)
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)
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
Škola pro všechny
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

Schválený
Upravený
Návrh
Skutečnost k
Skutečnost
Požadavek
Rozdíl
rozpočet na
rozpočet k
rozpočtu na
31.12.2017
k 30.6.2018
na rok 2019
NR19-SR18
rok 2018
30.09.2018
rok 2019
1 000
1 000
x
25
0
25
35
35
x
305
4
365
305
305
157
40
41
45
x
x
x
x
x
85
105
105
x
25
25
94
130
130
12
x
x
x
116
116
x
30
0
30
80
80
100
100
x
x
553
553
x
x
348
1 853

x
2 200

x
1 028

x
2 230

x
2 230

x
2 230

1 853
x

2 200
x

1 028
0

2 200
30

2 200
30

2 200
30

x
97 719

x
98 685

0
52 542

30
110 532

30
114 232

30
114 232

96 071
1 648
1 378
23
58
189
x
x
x
x
x
x
32 608

96 806
1 879
500
145
170
40
x
150
365
325
184
x
33 382

51 459
1 083
694
70
62
33
57
36
0
103
28
x
17 465

106 107
4 425
2 022
222
192
35
182
150
365
713
244
300
37 041

111 306
2 926
900
203
168
x
220
45
x
350
200
840
38 654

111 306
2 926
900
203
168
x
220
45
x
350
200
840
38 654

32 331
277
186
8
20
63
x
x

32 800
582
70
50
60
15
x
125

17 251
214
95
24
21
11
19
0

35 835
1 206
345
78
80
15
63
125

38 015
639
140
70
59
x
75
x

38 015
639
140
70
59
x
75
x

Par.
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Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků
Koordinátor terénní práce v Děčíně
Škola pro všechny
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
z toho:
prevence kriminality (ostatní)
provoz
platy
odvody SP a ZP
prevence kriminality (projekty)
ITI - Asistent prevence kriminality - provoz
ITI - Asistent prevence kriminality - platy
ITI - Asistent prevence kriminality - odvody SP a ZP
ostatní
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM

Zodp.
odbor

PRIM
OE
OSV
OE

OE
MP

OE

Schválený
Upravený
Návrh
Skutečnost k
Skutečnost
Požadavek
Rozdíl
rozpočet na
rozpočet k
rozpočtu na
31.12.2017
k 30.6.2018
na rok 2019
NR19-SR18
rok 2018
30.09.2018
rok 2019
x
167
35
266
120
120
x
95
9
129
70
70
x
x
x
105
105
105
4 221
5 617
1 983
6 652
6 557
6 557
299
310
344
355
406
406
6 536
2 000
8 937
10 787
1 500
1 500
-500
14
500
64
500
0
0
37
x
0
200
x
x
6 485
1 500
8 873
10 087
1 500
1 500
728
1 500
286
1 500
1 500
1 500
5 757
x
8 587
8 587
0
x
3 026
3 265
2 157
6 528
3 258
3 258
-7
962
x
707
707
x
x
2 064
3 265
1 450
5 821
3 258
3 258
1 996
2 965
1 161
4 777
2 958
2 958
1 464
0
1 094
370
532
46
365
121
68
760 229

300
300
x
x
2 665
285
1 775
605
300
758 776

49
0
36
13
1 112
143
725
244
289
395 963

339
286
40
13
4 438
468
2 783
1 187
1 044
929 116

300
300
0
0
2 658
281
1 774
603
300
1 028 026

300
300
0
0
2 658
281
1 774
603
300
815 104

56 328

Tabulka č. 5a)

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů
a) strojní investice
Paragraf

Název

Zodp.
odbor

2219

Obměna parkovacích automatů (PA)

2221

Inteligentní zastávkové panely

OKD

3111

Název PO: MŠ Májová 372

OSK

herní prvky na zahradu MŠ Májová

MP

herní prvky na zahradu MŠ K. H. Borovského
22

3113

herní prvky na zahradu MŠ Křešice
Název PO: MŠ Riegrova
el. sporák s troubou
konvektomat
Název PO: MŠ Klostermannova
klimatizace třídy MŠ Klostermannova
klimatizace kuchyně MŠ Moskevská
Název PO: ZŠ Školní

OSK
OSK
OSK

nový herní prvek na zahradu MŠŠ
tunelová myčka košová s předmycím
stolem a válečkovým stolem pro ŠJ ZŠ
Název PO: ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín
pec cukrářská
Název PO: ZŠ Na Stráni

Kritická situace v nedostatku či absenci náhradních

150 dílů pro nejstarší typy PA, které slouží více než dvacet

150

501

501

200 stávající herní prvky jsou v havarijním stavu
200 stávající herní prvky jsou v havarijním stavu
150 stávající herní prvky jsou v havarijním stavu

200
200
150

0
0
0

80 špatný stav, časté nákladné opravy
250 zkvalitnění stravy pro děti

80
250

0
0

110 v letním období překračují teploty dané normy
60 v letním období překračují teploty dané normy

110
60

0
0

100

0

351

0

120

0

60

0

150

0

550

0

Stav FI: 243.056,90 Kč

Stav FI: 390 746,20 Kč

Stav FI: 150 798,06 Kč

původní prvek-r. pořízení 2007- uhnilý,
neopravitelný
původní pořízená r. 2005. časté opravy,
351
nespolehlivá, kapacitně nevyhovující

OSK
OSK

Stav FI: 159 411,85 Kč

120 stará pec propálená

Stav FI: 43 186,55 Kč

v jarních a letních měsících hygienicky (teplotně)
nevyhovující podmínky - jižní strana
v jarních a letních měsících hygienicky (teplotně)
150
nevyhovující podmínky - jižní strana
60

klimatizace 4 ks - 4 učebny 1.patro ZŠ
OSK

Stav FI: 81 685,25 Kč

550 doplnění vybavení kuchyně

0

(v tis. Kč)
Návrh
rozpočtu na
rok 2019

150

let
Pořízení a instalace dvou zastávkových panelů na
501
zastávkách MAD v Myslbekově ul. v obou směrech
Stav FI: 302 399,75 Kč

100

klimatizace učebna Čj - podkroví

Název PO: ZŠ Na Pěšině
ŠJ - konvektomat

Celkové
náklady

Předpokládaná
Zdůvodnění požadavku (u PO stav fondu investic
Požadavek
dotace v roce
k 30.06.2018)
na rok 2019
2019

Paragraf

Název
el. pánev - malá
sporák 4 x plotýnka
MŠ Pěš - konvektomat
smažící pánev
sporák 4 x plotýnka
zahradní prvek
MŠ Rud - zahradní prvek
Název PO: ZŠ Máchovo nám.
sporák s plotnou, hořáky s 2 x troubou ŠJ
Vil.
Název PO: ZŠ Březová

Zodp.
odbor

OSK
OSK

23

elektrická tříproudová pec
Městské divadlo Děčín, p. o.

Výměna EPS karty ovládání hlasičů požáru
s propojovacím systémem

100
75
169
150
75
80
80

Předpokládaná
Návrh
Zdůvodnění požadavku (u PO stav fondu investic
Požadavek
dotace v roce
rozpočtu na
k 30.06.2018)
na rok 2019
2019
rok 2019
stáří 32 let, nákladné opravy
100
0
stáří 32 let, nákladné opravy
75
0
doplnění vybavení kuchyně
169
0
stáří 32 let, nákladné opravy
150
0
stáří 32 let, nákladné opravy
75
0
doplnění prvků
80
0
doplnění prvků
80
0

Stav FI: 93 098,76 Kč

100 zkvalitnění přípravy stravy

vybavení zahrady MŠR (nové průlezky)

3311

Celkové
náklady

OŠK

100

0

200

0

60

0

870

0

Stav FI: 327 058,28 Kč

dle revizní zprávy nevyhovující stav současných
prvků, hniloba dřevěných částí - nutno vyrobit na
200
zákázku vše nové, výrobní postup neumožňuje
měnit poškozené části
modernizace kuchyně, stávající vařidla jsou
60
zastaralá, těžko opravitelná
Stav FI: 1 845 255,86 Kč , z toho 955 tis. Kč je na
výměnu promítacího plátna

Z důvodu zastaralé (20 let) a poruchové
technologie detekce požáru systému EPS, je
potřeba provést provést rekonstrukci dotčených
prostorů Městského divadla Děčín. Celkovou
modernizaci rozdělit do tří fází. Odhadované
ceny jsou orientační a budou upřesněny po
zpracování celkového projektu v I. fázi. I. fáze:
150 000,-Kč
870 -Zpracování celkového projektu rekonstrukce,
instalace nových automatických hlásičů, v
současné době v nezabezpečených sklepních
prostorech MD Děčín. II. fáze: 70 000,- Kč.
-Instalace nového moderního laserového
nasávacího sytému detekce požáru nad jevištěm
III. fáze: 650 000,-Kč
-Rekonstrukce rozvodů a výměna starých
automatických a tlačítkových hlásičů.

Paragraf
3321

Název
Zámek Děčín, p. o.

Zodp.
odbor

Celkové
náklady

OŠK

Stav FI: 279 166,77 Kč

Zabezpečení zapůjčení exponátů pušek. Pušky
jsou zapůjčené z muzea Beroun, potřebují být
90
bezpečně zajištěny proti krádeži a uchovány ve
vhodných klimatických podmínkách

Prosklená skříň na staré pušky
3412

Děčínská sportovní, p. o.

OŠK

24

bazénový vysavač Navigator II

1

výměna VZT (vzduchotechnika) v plavecké
hale - 2 ks

2

kamerový systém

3

výměna turniketů - 4 ks

4

ozvučení AQ uvnitř i venku

5

vybavení kuchyně restaurace

7

studie/projekt řídících systémů

auto s valníkem

6

SMS

Návrh
rozpočtu na
rok 2019

90

0

780

0

2 000

0

650

0

1 000

0

600

0

1 000

0

300

0

500

0

750

750

Stav: FI: 928 994,79 Kč

zámky v ubytovně na el. karty/čipy

3639

Předpokládaná
Zdůvodnění požadavku (u PO stav fondu investic
Požadavek
dotace v roce
k 30.06.2018)
na rok 2019
2019

současný stroj z r. 2002 je ve velice špatném
tech. stavu, nákladné a časté opravy
výměna VZT vč. frekvenčních měničů, regulace,
2 000 tepelných výměníku za efektivnější a posílení
VZT plavecké haly
zvýšení bezpečnosti návštěvníků, poskytování
650 záznamů policii v případě krádeží a napadení,
apod.
1 000
zvýšení bezpečnosti a komfortu, napojení na
600
požární systém
v návaznosti na ubytovnu poskytnutí jídel,
1 000 dovybavit kuchyň konvektomatem, sporákem,
vitrínami, nádobami na polévku, kávovarem atd.
300 zlepšení odbavení ubytovaných návštěvníků
snížení energ. náročnosti AQ - řízení provozů
500 (tepelná čerpadla, hydraulika topných okruhů,
regulace a posílení jednotlivých okruhů apod.)
V roce 2019 bude nutné zakoupit nové auto na
svoz odpadů a zaměstnanců. Je potřeba
sedmimístné auto s valníkem. Zatím používaný
Ford Tranzit dosluhuje a náklady na jeho opravy
750 jsou nerentabilní. Auto bylo koupeno v r. 2008
jako starší ojetý vůz, dle TP rok výroby neurčen,
1. registrace v ČR v r. 2008. Z tohoto důvodu
požadujeme poskytnutí 750 tis. Kč na koupi
nového auta.
780

Paragraf

Název

Zodp.
odbor

Předpokládaná
Zdůvodnění požadavku (u PO stav fondu investic
Požadavek
dotace v roce
k 30.06.2018)
na rok 2019
2019

25

0

8 000

8 000

2 000 Podána žádost o dotaci č. JSDH-V2-2019-00326

450

2 000

2 000

3 000

0

1 500

0

1 675

0

1 000

500

900
30 736

0
11 901

Modernizace varovného informačního
systému (VIS)

5512

Pořízení nového dopravního automobilu

6171

Metropolitní síť

6171

Výpočetní technika HW

OPO

6171

Výpočetní technika SW
Obnova vozového parku MP+OPO (3
vozidla)
Klimatizační jednotky
Celkem

OPO

3 000 Pokračování ve výstavbě
Server pro Oracle, nové docházkové brány s
1 500
využitím Chytré karty
1 675 ArcGIS, VITA, nový docházkový systém

OPO

1 000 obměna služebních vozidel

6171

PRIMJSDH
OPO

OPO

Návrh
rozpočtu na
rok 2019

Záměr vybudování VIS s celkovými náklady 8
mil. Kč a jeho předfinancování ve výši 100 % bylo
schváleno zatupitelstvem města dne 15.12.2016,
ZM 16 10 04 02. Příslib dotace ve výši
8 000
5.599.999,79 Kč z operačního programu ŽP jsme
obdrželi dne 9.8.2017. Dotace bude vyplacena v
roce 2019. Spoluúčast města je 30 % celkových
nákladů, což činí 2.399,999,91 Kč.

5212

6171

PRIMKŘ

Celkové
náklady

900 5 x MP, 1 x velká zasedačka, B1
30 736

450

Tabulka č. 5b)

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů
b) stavební investice - rozestavěné akce, uzavřené smluvní závazky
(v tis. Kč)
Poř. Paragraf
č.

26

1

3421

2

3421

3

3421

4

3699

5

2321

6

3699

7

3699

8

3699

9

4345

Název
Akce PaR 2018 - Kultivace vnitrobloku v
ulici Zámecká - umístění herních a
uměleckých prvků
Akce PaR 2018 - Workoutové hřiště v
Březinách
Akce PaR 2018 - Basketbalové koše pro
Děčín

Zodp.
odbor

Celkové
rozpočtové
náklady

Upravený
rozpočet
k 30.9.2018

Očekávaná Celková potřeba Předpokládaná
prostavěnost
financování
dotace
k 31. 12. 2018
v roce 2019
v roce 2019

Návrh rozpočtu
na rok 2019

OR

500

500

0

500

0

500

OR

500

500

0

500

0

500

OR

400

400

0

400

0

400

Revitalizace panelového sídliště Děčín Březiny, IV. etapa

OR

37 435

0

0

10 000

0

10 000

Kanalizace Horní Oldřichov - 1 a 2 etapa

OR

28 500

15 069

2 000

26 500

0

26 500

OR

54 384

40 000

25 000

29 384

0

29 384

OR

42 263

0

0

2 263

0

2 263

OR

4 554

0

0

4 554

0

4 554

OR

10 483

483

0

10 483

0

10 483

Obnova historické části Podmokel - etapa C
(okolí Husova nám.)
Obnova historické části Podmokel - etapa D
(část ul. Teplická, ul.Thomayerova) - PD +
realizace
Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek od ul.
Prokopa Holého ke křižovatce s ul. Čs.
Legií, PD + realizace
PD + Stavební úpravy DOZP Boletice

Poř. Paragraf
č.

Název

Zodp.
odbor

Celkové
rozpočtové
náklady

Upravený
rozpočet
k 30.9.2018

Očekávaná Celková potřeba Předpokládaná
prostavěnost
financování
dotace
k 31. 12. 2018
v roce 2019
v roce 2019

Návrh rozpočtu
na rok 2019

27

10

4357

PD – Domov se zvláštním režimem Křešice

OR

1 997

1 997

363

1 634

0

1 634

11

3113

ZŠ A MŠ Na Pěšině, Děčín IX Bynov,
zateplení ZŠ

OR

48 308

19 123

17 045

14 502

0

14 502

12

3141

Zateplení budovy Školní jídelny Děčín I,
Sládkova 1300/13

OR

14 278

14 278

9 778

4 500

0

4 500

13

6171

Zateplení a oprava padající římsy budovy
MP

OR

2 651

950

2 000

651

0

651

14

6171

Přestavba budovy A6 - výstavba nových
kanceláří OSV

OR

27 152

5 400

5 400

21 752

0

21 752

15

6171

Stavební úpravy interiéru nové obřadní síně
v přízemí budovy magistrátu města Děčín

OR

7 865

0

0

7 865

0

7 865

16

3412

Výstavba nové jímky pro větší recirkulaci
vody

OR

2 257

1 877

0

1 877

17

3113

OR

1 500

1 500

0

1 500

138 865

0

138 865

1
2

ZŠ Březová - vnější odvodnění pavilonu A,
B
CELKEM

285 027

98 700

61 586

Poznámka: Žlutě jsou zvýrazněné akce schválené ve strategických dokumentech
Akce PaR 2018 Kultivace vnitrobloku v ulici Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků - Návrh zvítězil v hlasování veřejností v projektu Tvoříme Děčín. V
současné době probíhá příprava zadání PD ve spolupráci s městským architektem a navrhovatelem návrhu. Do vnitrobloku bude umístěn altán s dřevosochařskými
prvky, budou opraveny cesty a zeleň.
Akce PaR 2018 - Workoutové hřiště v Březinách - Návrh zvítězil v hlasování veřejností v projektu Tvoříme Děčín. Hřiště bude zrealizováno vedle velkého sportoviště
v Březinách za autobusovou zastávkou. Výběrové řízení předpokládáme v 12/2018.

3

4
5
6

Akce PaR 2018 - Basketbalové koše pro Děčín - Návrh zvítězil v hlasování veřejností v projektu Tvoříme Děčín. V Děčíně budou umístěny 4 nové basketbalové koše.
V současné době probíhá projektová příprava ve spolupráci s městským architektem a navrhovatelem námětu a průzkum vhodných lokalit pro umístění
basketbalových košů.
Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny - IV. etapa - tvorba PD + stavba. Akce navazuje na již probíhající revitalizaci sídliště Březiny. Jedná se
o odkanalizování ulice Za Sadem a bezejmené ulice, rekonstrukci místních komunikací, VO a pokládku metropolitní sítě v Březinách. V současné době probíhá
zpracování PD. Finanční prostředky jsou na rok 2019 požadovány na úhradu projektové dokumentace (již uzavřena SoD) a na zahájení IV.etapy. Po dokončení
IV.etapy bude revitalizována téměř celá část Březin na pravém břehu Ploučnice.
Kanalizace Horní Oldřichov - 1. a 2. etapa - jedná se o realizaci splaškové a dešťové kanalizace, nové povrchy komunikací a VO.Součástí finančních prostředků je
TDI, AD, BOZP (500 tis. Kč).
Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.) - dokončení realizace probíhající stavby.
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Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická - úsek od ul. Zbrojnická ke křižovatce u Ovčího můstku, ul.Thomayerova) - probíhá příprava podkladů a
zpracování PD další etapy obnovy Podmokel v souladu s územní studií Podmokel. Bylo schváleno zadání zakázky firmě re:architekti studio s.r.o. usnesením ze dne
7 10.7.2018 č. RM 18133605. Dle harmonogramu plánovaných staveb vlastníků inženýrských sítí v území je vhodné koordinovat tyto práce právě s revitalizací Teplické
a Thomayerovy ulice. Projektová dokumentace na rekonstrukci tohoto prostoru navazuje na zpracovanou veřejně projednanou územní studii "Obnova Podmokel" a
řeší zejména koordinaci záměrů v území, dopravní řešení, obnovu povrchů, veřejné osvětlení, vegetační úpravy, mobiliář, odvodnění apod.
Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek od ul. Prokopa Holého ke křižovatce s ul. Čs. legií - revitalizace části ulice v návaznosti na stavbu vlastníků sítí a to v souladu s
územní studií Podmokel. Bylo schváleno zadání zakázky firmě re:architekti studio s.r.o. usnesením ze dne 10.7.2018 č. RM 18133604. V ulici Bezručova probíhá
8 oprava inženýrských sítí společností SVS a INNOGY. Projektová dokumentace na rekonstrukci tohoto úseku ul. Bezručova navazuje na zpracovanou územní studii
"Obnova Podmokel" a řeší zejména koordinaci záměrů v území, dopravní řešení, obnovu povrchů, veřejné osvětlení, vegetační úpravy, mobiliář, odvodnění apod.
Cena PD je 354 tis. Kč. PD je objednána.
PD + Stavební úpravy DOZP Boletice - Na projektovou dokumentaci je uzavřena SoD. Financování bude probíhat v lednu až březnu 2019. Stavební úpravy
9 přepokládají celkovou rekonstrukci stávajícího a technicky nevyhovujícího objektu domova pro osoby se zdravotním postižením (DOZP). Součástí projektu je i
vybudování venkovní tzv. zážitkové zahrady pro klienty služby. Dotace bude poskytnuta až po ukončení celé stavby, tj. v roce 2020.
10 PD – Domov se zvláštním režimem Křešice - Na projektovou dokumentaci je uzavřena SoD. Financování bude probíhat v lednu až březnu 2019.
ZŠ a MŠ Na Pěšině , Děčín IX - Bynov - zatetepelní ZŠ - jedná se o akci, která je rozdělena do tří etap. I.etapa je realizována v roce 2018 a finanční náklady jsou ve
11 výši 17 045 tis.Kč. II.etapa bude ralizována v roce 2019 a finanční náklady budou ve výši 14 502 tis.Kč. III.etapa bude realizována v roce 2020 a finanční náklady
budou ve výši 16 761 tis.Kč.
12 Zateplení budovy Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13 jedná se o rozestavěnou akci, která bude dle uzavřené SoD dokončena 02/2019.
Zateplení a oprava padající římsy budovy MP - v současné době probíhá výběrové řízení. Předpokládaný termín uzavření SoD je 9/2018. Předpokládané zahájení
13
prací 10/2018. Je nutné zajistit plynulé financování od ledna 2019.
Přestavba budovy A6 - výstavba nových kanceláří OSV - v současné době probíhá výběrové řízení. Předpokládaný termín uzavření SoD je do konce roku 2018. Je
14
nutné zajistit plynulé financování od ledna 2019.
Stavební úpravy interiéru nové obřadní síně v přízemí budovy magistrátu města Děčín - v současné době probíhá výběrové řízení. Předpokládaný termín uzavření
15
SoD je do konce roku 2018. Je nutné zajistit plynulé financování od ledna 2019.

Tabulka č. 5c)

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů
c) stavební investice - zahajované akce
(v tis. Kč)
Poř.
Paragraf Název
č.

Zodpovědný Stav připravenosti
odbor
akce

29

1

2212

Chodníky a VO podél silnice I/13 - I. etapa

OR

2
3
4

2212
3429
3412

Chodníky a VO podél silnice I/13 - II. etapa
Přístaviště Děčín Smetanovo nábřeží
Multifunkční hřiště u zimního stadionu

OR
OR
OR

5

3639

Participativní rozpočet - Tvoříme Děčín
2019

OR

6

2219

Propoj. Labs. cyklostezky x ul. U Plovárny

OR

Rozhodnutí o
poskytnutí dotace
zpracovává se PD
PD
PD
v ZM schválena
realizace dalšího
ročníku
PD

CELKEM OR
7

2212

Rekonstrukce galerie Na Výšinách

OKD

Aktualizace PD

8

2212

Rekonstrukce MK Liberecká "panelka" +
rozšíření sítě VO

OKD

9

2212

Rekonstrukce MK Purkyňova vč. odvodnění

10

2212

Přechod Kamenická x Lužická vč. VO

11

2212

12

2212

13

2212

14

2212

Místa pro přecházení Hluboká x Riegrova
vč. VO
Místo pro přecházení Kamenická x
Brožíkova vč. VO
Místo pro přecházení Zelená x Litoměřická,
chodník Litoměřická k přejezdu
Rekonstrukce MK Čertova Voda

Celkové
rozpočtové
náklady

Jiné zdroje
celkem

Celková potřeba Předpokládaná
Návrh rozpočtu
financování v
dotace v roce
na rok 2019
roce 2019
2019

7 607

5 982

3 803

5 982

0

15 650
130
36 000

11 720
0
0

8 325
130
18 000

5 860
0
0

0
0
0

5 000

0

5 000

0

5 000

2 000

0

2 000

0

0

66 387

17 702

37 258

11 842

5 000

20 000

7 000

0

Zpracovává se PD
vč. SP

3 800

3 800

0

OKD

Zpracovává se PD
vč. SP

400

400

0

OKD

Zpracovává se PD
vč. SP

2 000

2 000

0

OKD

PD, vyřízení SP

1 565

1 565

0

OKD

PD

423

423

0

OKD

Zpracovává se vč.
SP

5 000

5 000

0

OKD

PD, vyřizuje se SP

4 500

4 500

0

SFDI ??

SFDI ??

Poř.
Paragraf Název
č.

Zodpovědný Stav připravenosti
odbor
akce

Celkové
rozpočtové
náklady

Jiné zdroje
celkem

Celková potřeba Předpokládaná
Návrh rozpočtu
financování v
dotace v roce
na rok 2019
roce 2019
2019

30

15

2212

Rekonstrukce mostu ul. Na Hrázi DC-046L
+ MK + VO

OKD

PD, vyřizuje se SP

6 000

6 000

0

16

2212

Rekonstrukce mostu ul. Revírní DC-021L

OKD

PD, vyřizuje se SP

3 000

3 000

0

17

2212

Bezbariérová trasa č. 2, I. et., ul. Práce

OKD

PD zpracována

3 600

3 600

0

18

2212

Rekonstrukce točny MAD Lužická

OKD

PD, vyřizuje se SP

4 900

4 900

0

19

2212

Odvodnění MK Rokycanova

OKD

studie

1 000

1 000

0

20

2221

Elektropřípojky pro informační panely MAD

OKD

Vyřizuje se ÚR

600

600

0

21

2229

Světelné signalizační zařízení – přechod pro
chodce v ul. Radniční + elektropřípojka

OKD

Zpracovává se PD

1 500

1 500

0

22

2232

Elektropřípojka pro přívoz Dolní Žleb

OKD

Vyřizuje se ÚR

250

250

0

23

3421

Škroupova - víceúčelové hřiště

OKD

PD zpracována

395

395

0

24

3421

OKD

333

0

3631

PD zpracována
zpracování návrhu,
následně PD

333

25

Oplocení dětského hřiště U Kaple
Osvětlení děčínského zámku, Tyršova
mostu a zámečku Pastýřská stěna

3 993

3 993

0

26

3631

Rozšíření sítě VO - ul. Jílovská, Děčín VII

OKD

zpracovává se PD,
realizace v r. 2019

2 000

2 000

0

27

3631

OKD

PD

730

730

0

28

3631

OKD

ÚR

7 133

7 133

0

29

3631

OKD

zpracovává se PD,
realizace v r. 2019

1 500

1 500

0

30

3631

OKD

ÚR

1 737

1 737

0

31

3631

OKD

zpracovává se PD,
realizace v r. 2019

8 000

8 000

0

32

3631

OKD

ÚR

1 157

1 157

0

SO 104 - Děčín - autobusové zálivy, část
VO-Libverda (koordinace s ÚK)
Úprava sítě VO - Děčín XVII-Jalůvčí I. etapa
(součinnost s ČEZ Distribuce, a. s.)
Úprava VO - Děčín XXXIV-Chlum u Děčína
(součinnost s ČEZ Distribuce, a. s.)
Úprava sítě VO – Děčín XVII-Jalůvčí, ul.
Luční (součinnost s ČEZ Distribuce, a. s.)
Úprava sítě VO - Děčín XVII-Jalůvčí, II.
etapa - Sv. Čecha, 5. května, Ovesná
(součinnost s ČEZ Distribuce, a. s.)
Úprava sítě VO - Děčín VII, ul.
Hviezdoslavova (součinnost s ČEZ
Distribuce, a. s.)

OKD

SFDI ??

Poř.
Paragraf Název
č.

Zodpovědný Stav připravenosti
odbor
akce

Celkové
rozpočtové
náklady

Jiné zdroje
celkem

Celková potřeba Předpokládaná
Návrh rozpočtu
financování v
dotace v roce
na rok 2019
roce 2019
2019

31

33

3631

Úprava sítě VO - Děčín VI, ul. Na Stráni, U
Kaple (součinnost s ČEZ Distribuce, a. s.)

OKD

zpracovává se PD,
realizace v r. 2019

1 000

1 000

0

34

3631

Úprava sítě VO - Děčín VII, ul. Holubova, U
Hřiště (součinnost s ČEZ Distribuce, a. s.)

OKD

zpracovává se PD,
realizace v r. 2019

1 000

1 000

0

35

3631

36

3631

37

3631

38

3631

Úprava sítě VO - Děčín VII, ul. Mendelova,
Truhlářská (součinnost s ČEZ Distribuce)

39

3631

Úprava sítě VO - Děčín-Václavov, ul. Ptačí,
U Rybníka (součinnost s ČEZ Distribuce)

40

3631

41

3631

Úprava sítě VO - Děčín VII, ul. Jiskrova,
Mokrá (součinnost s ČEZ Distribuce, a. s.)
Úprava sítě VO - Děčín VII, ul. V Hliništi
(součinnost s ČEZ Distribuce, a. s.)
Úprava sítě VO - Děčín XXII, ul. Popovická
(součinnost s ČEZ Distribuce, a. s.)

Úprava sítě VO - Děčín-Dolní Žleb od
zastávky ČD směr č.p. 107´(součinnost s
ČEZ Distribuce, a. s.)
Úprava sítě VO - Děčín-Vilsnice, ul.
Šeříková (součinnost s ČEZ Distribuce)
CELKEM OKD

zpracovává se PD,
realizace v r. 2019
zpracovává se PD,
realizace v r. 2019
zpracovává se PD,
realizace v r. 2019

900

900

0

1 000

1 000

0

1 800

1 800

0

OKD

ÚR

2 324

2 324

0

OKD

zpracovává se PD,
realizace v r. 2019

2 500

2 500

0

OKD

zpracovává se PD,
realizace v r. 2019

800

800

0

OKD

zpracovává se PD,
realizace v r. 2019

500

500

0

97 340

84 340

OKD
OKD
OKD

0

0

Poř.
Paragraf Název
č.
3412

Zodpovědný Stav připravenosti
odbor
akce

Zimní stadion Děčín

Instalace vzduchotechnického zařízení haly

OMH

43

Výměna střešního pláště
Vilsnická 143/65, Děčín VII
stavební úpravy objektu
Hala Maroldova
rekonstrukce vzuchotechnického zařízení
Objekt SMS
Odvlhčení objektu na pozemku č. p. 662/2,
Děčín
Objekt v ul. Fügnerova
Rekonstrukce 411/26, Děčín na sociální
bydlení (předfinancování)
SD Střelnice
Rekonstrukce venkovní areálové kanalizace
a nová kanalizační přípojka
DZU, Jindřichova 337, Děčín
rozšíření prostor prádelny
Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická
344/38, p. o.
PD - zateplení, oprava fasády a úprava
venkovních prostor DDM Boletice
Rekonstrukce elektroinstalace Březiny

OMH

32

42

44
45

3412

46
47
3639
48
49
3421
50
51

Celkové
rozpočtové
náklady

Jiné zdroje
celkem

ano dle
variant
řešení (20,
popř. 30 %
ale ne z celé
částky pouze
5 000
obálka
budovybudeme
vědět dle PD
a rozhodnutí
RM)

Celková potřeba Předpokládaná
Návrh rozpočtu
financování v
dotace v roce
na rok 2019
roce 2019
2019

5 000

0

30 000

30 000

0

84 000

5 000

0

OMH

3 000

3 000

0

OMH

2 200

2 200

0

OMH

PD zpracovává se

OR

PD zpracovává se

17 545

13 000

OMH

PD zpracovává se

9 000

9 000

0

4 000

4 000

0

400

400

0

2 000

2 000

0

OMH

11 880

0

OMH

revizní zpráva

Poř.
Paragraf Název
č.
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

3314

3412

33

63
64
4345
65
66

3311

67
68
69
70
71
72
73
74

3741

Rekonstrukce elektroinstalace DDM
Teplická
Zateplení a oprava fasády DDM Březiny
Zateplení a oprava fasády DDM Boletice
Zateplení a oprava fasády DDM Teplická
Zateplení a oprava fasády DDM Divišova
Rek. vytápění DDM Březiny
Rekonstrukce půdních prostor DDM
Teplická
Městská knihovna Děčín, p. o.
Zajištění suterénu proti zaplavení
Výměna vchodových dveří pro invalidy
Sprchový kout pro zaměstnance
Děčínská sportovní, p. o.
Zavlažovací systém ve venkovním areálu
Výstavba nového tobogánu ve venkovním
areálu, délka 80-100 m
PD - nové napojení vrtu DC-1

Zodpovědný Stav připravenosti
odbor
akce

Celkové
rozpočtové
náklady

Jiné zdroje
celkem

Celková potřeba Předpokládaná
Návrh rozpočtu
financování v
dotace v roce
na rok 2019
roce 2019
2019

2 500

2 500

0

2 500
4 000
1 700
1 000
1 500

2 500
4 000
1 700
1 000
1 500

0
0
0
0
0

850

850

0

680
300
150

680
300
150

0
0
0

700

700

0

4 000

4 000

0

200

200

0

OMH

6 000

6 000

0

OR
OMH

70 000

70 000

0

4 000

4 000

0

500

500

0

5 000

5 000

0

5 000

5 000

0

450

450

0

250
1 700
5 140

250
1 700
5 140

0
0
0

Posouzení
Posouzení
Posouzení

OMH

PD

OMH

Centrum sociálních služeb Děčín, p. o.
Oprava Azylového domu - odvlhčení,
zajištění statiky, zateplení, oplocení, opěrné
zdi
Domov se zvláštním režimem – Křešice
Městské divadlo Děčín, p. o.
Instalace vzduchotechnické jednotky pro
hlavní sál staré budovy
Zvětšení stávajícího parkoviště pro
účinkující
Zvukové studio pro divadelní školu
ZOO Děčín, p. o.
Expozice velkých koček (havarijní stav)
Plynofikace objektů recepce, občerstvení,
kancelář ekonomů
Palačinkárna
Zadláždění náměstí před správní budovou
Stará fara

OMH
PD
PD k SP (SP)
PD k SP (SP)

Poř.
Paragraf Název
č.
75

3321

76
1039
3322
77
78
79
80

3742

81
82
34

83

3111

84
85

3111

86
87

3111

88
89
90

3113

91

3113

92

3113

93

Rekonstrukce kuchyně v 1.P.P.
Zámek Děčín, p. o.
Kanalizační výtlak splaškových odpadních
vod
Lesní úřad, p. o.
Obnova kulturních památek
Rekonstrukce elektroinstalace, armatur a
statické zajištění kašny na Masarykově
nám., včetně návrhu osvětlení
Altán Boletice, včetně parkové úpravy
Skály
Teplická ulice - sanace DBČ 11
Zajištění svahu - Horní Oldřichov
Zabezpečení masivu Pastýřské stěny pod
cestami 6 a 7 ferraty
PD - trvalý záchytný plot
MŠ Riegrova - oprava kanalizace a
odvlhčení objektu
MŠ Riegrova - celková rekonstrukce
elektroinstalace
MŠ Liliová - výstavba multifunkční plochy
pro děti
MŠ Liliová - výstavba spojovacího přístřešku
mezi pavilony
MŠ Májová - revitalizace zahrady MŠ
MŠ K. H. Borovského - revitalizace zahrady
MŠ
MŠ Dlouhá - revitalizace zahrady MŠ
ZŠ Vojanova - výměna elektroinstalace - I.
etapa
ZŠ Březová - výměna VZT - školní jídelna
ZŠ Na Pěšině - kompletní oprava oplocení
areálu ZŠ
ZŠ Na Pěšině - bezbariérové úpravy II.
etapa

Zodpovědný Stav připravenosti
odbor
akce
OMH

Celkové
Jiné zdroje
rozpočtové
celkem
náklady
600

Celková potřeba Předpokládaná
Návrh rozpočtu
financování v
dotace v roce
na rok 2019
roce 2019
2019
600
0

800

800

0

1 400

1 400

0

2 000

2 000

0

PD bez

1 400
800

1 400
800

0
0

PD

3 000

3 000

0

400

400

0

OMH
OMH

OMH

OMH

2 000

0

2 000

0

0

OMH

3 000

0

3 000

0

0

500

0

500

0

0

OMH

750

0

750

0

0

OMH

1 500

0

1 500

0

0

OMH

1 500

0

1 500

0

0

OMH

500

0

500

0

0

2 500

0

2 500

0

0

1 000

0

1 000

0

0

2 700

0

2 700

0

0

0

2 000

0

0

OMH

OMH

PD+rozpočet

příprava PD

OMH
OMH
OMH

PD+rozpočet
PD+rozpočet

2 000

Poř.
Paragraf Název
č.
94
95

3113

96
97
98
99
100

3113

101

3113

3113

102
103
104
35

105

3113

MŠ Rudolfova - celková rekonstrukce ZTI
ZŠ Komenského - změna užívání ŠD na ZŠ
(I. stupeň - objekt ŠJ Sládkova)
ŠJ Sládkova - instalace klimatizační
jednotky
ZŠ Míru - výměna zdravotních instalací
ZŠ Míru - modernizace pavilonu stravování
ŠJ Jungmannova - bezbariérové úpravy
ZŠ Vrchlického - výměna VZT v kuchyni
ZŠ Kamenická - výměna VZT - školní
jídelna
ZŠ Kamenická - bezbariérové úpravy
ZŠ Kamenická - zeteplení objektu ŠD
Kamenická 48
ZŠ Kamenická - zeteplení objektu ŠD
Kamenická 66 "Krček"
ZŠ Kosmonautů - úprava akustických
podmínek a osvětlení pavilonu II. stupně

Poř.
Paragraf Název
č.
106

3113

107
108

ZŠ Školní - opravy plochých střech dokončení
ZŠ Školní - PD na výstavbu sportovního
hřiště
ZŠ Školní - výměna VZT - školní jídelna

Zodpovědný Stav připravenosti
odbor
akce
OMH
OMH

PD+rozpočet

3 000

0

3 000

0

0

1 500

0

1 500

0

0

3 000
12 200
1 100
1 000

0
0
550
0

3 000
12 200
1 100
1 000

0
0
550
0

0
0
0
0

1 000

0

1 000

0

0

3 500

0

3 500

0

0

OMH

1 500

0

1 500

0

0

OMH

1 000

0

1 000

0

0

4 000

0

4 000

0

0

OMH
OMH
OMH
OMH
OMH

PD+rozpočet
PD v realizaci
PD+rozpočet

OMH
OMH

OMH

PD+rozpočet

PD+rozpočet

Zodpovědný Stav připravenosti
odbor
akce
OMH

PD+rozpočet

110

3412

Víceúčelová sportovní hala

6171

CELKEM OSK
Rekonstrukce vstupních schodišť do budovy
A1 včetně její sanace
CELKEM OPO
CELKEM

Celkové
rozpočtové
náklady

Jiné zdroje
celkem

Celková potřeba Předpokládaná
Návrh rozpočtu
financování v
dotace v roce
na rok 2019
roce 2019
2019

8 730

0

8 730

0

0

OMH

200

0

200

0

0

OMH

1 000

0

1 000

0

0

348 845

550

265 300

12 430

0

50 000

0

50 000

0

0

50 000

0

50 000

0

0

2 000

0

2 000

0

0

2 000

0

2 000

0

0

564 572

18 252

438 898

24 272

5 000

CELKEM OMH
109

Celkové
Celková potřeba Předpokládaná
Jiné zdroje
Návrh rozpočtu
rozpočtové
financování v
dotace v roce
celkem
na rok 2019
náklady
roce 2019
2019
2 500
0
2 500
0
0

OSK
OPO

záměr
studie

Zdůvodnění k jednotlivým akcím:

1

2212

Chodníky a VO podél silnice I/13 - I. etapa

2

2212

Chodníky a VO podél silnice I/13 - II. etapa

3

3429

Přístaviště Děčín Smetanovo nábřeží

36

4

3412

Multifunkční hřiště u zimního stadionu

5

3639

Participativní rozpočet - Tvoříme Děčín
2019

6

2219

Propoj. Labs. cyklostezky x ul. U Plovárny

7

2212

8

2212

9

2212

10

2212

11

2212

12

2212

Rekonstrukce galerie Na Výšinách
Rekonstrukce MK Liberecká "panelka" +
rozšíření sítě VO

Jedná se o úsek v Podmoklech od Revolučního náměstí ke křižovatce ul. Teplická x Na Výšinách. Částečně
nutno předfinancovat, očekávaná dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury je max. 85 %, a to na vše
mimo VO. Je koordinováno s výměnou VO (OKD), na kterou je prověřována vhodnost jiného dotačního titulu od
Min. životního prostředí ČR. V návaznosti na dotaci musí být akce realizována a profinancována do konce r.
2019. Jedná se o úsek v Podmoklech od Revolučního náměstí ke křižovatce ul. Teplická x Na Výšinách.
Jedná se o úsek v Podmoklech od křižovatky ul. Teplická x Na Výšinách ke křižovatce ul. Teplická x Jindřichova.
Částečně nutno předfinancovat, očekávaná dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury je max. 85 %, a to
na vše mimo VO a přeložky inženýrských sítí. Je koordinováno s výměnou VO (OKD), na kterou je prověřována
vhodnost jiného dotačního titulu od Min. životního prostředí ČR. V návaznosti na dotaci musí být akce
realizována a profinancována do konce r. 2020. Jedná se o úsek v Podmoklech od křižovatky ul. Teplická x Na
Výšinách ke křižovatce ul. Teplická x Jindřichova.
Jedná se o spolupodíl města v odhadované výši 130 tis. Kč, který spočívá ve vytvoření zpevněné plochy u
plánovaného přístaviště. Součástí rovněž budou lavičky, stojan na kola a informační panel. Investorem
samotného přístaviště je Ředitelství vodních cest ČR.
V současné době MŠMT projednává vyhlášení dotačního titulu. Jeho vypsání je pravděpodobné na podzim
2018. Jedná se o vytvoření sportovní multifunkční plochy s prostorem např. pro skatepark, míčové hry, umístění
tribun pro konání zápasů a utkání, součástí plochy bude i sociální zázemí. Projekt je ve stavu vypracované PD
se SP.
Jedná se o prostředky na jednotlivé návrhy od občanů, které v roce 2019 zvítězí v hlasování veřejností. + 100 tis.
Kč na propagaci, která bude v roce 2019 pro participativní rozpočet potřeba. Dne 28.06.2018 usnesením č. ZM
18 06 04 15 byla schválena realizace participativního rozpočtu i v roce 2019 a bylo schváleno vyčlenění částky 5
mil. Kč v návrhu rozpočtu pro rok 2019.
Propojení Labské cyklostezky s ulicí U Plovárny vychází ze schváleného dokumentu Koncepce cyklistické
infrastruktury v Děčíně.
Havarijní stav svahu + opěrných zdí nad vozovkou + záchytných systémů pod skalním masivem

V současné době MK opatřená dožilým panelovým povrchem, v horní části nezpevněná. Součástí bude záchyt odvod spodních vod mimo těleso komunikace, výstavba VO
Dlouhodobý požadavek občanů na odvod povrchových vod z komunikace. Reko komunikace z důvodu trasy
Rekonstrukce MK Purkyňova vč. odvodnění
MAD. Koordinace SVS a. s.
Řešení kritického místa pro pěší přes frekvent. silnici I/13 ul. Kamenická, dále bezpečnostní riziko pro chodce, v
Přechod Kamenická x Lužická vč. VO
minulosti několik dopravních nehod, součástí je nasvětlení přechodu pro zvýšení bezpečnosti
Místa pro přecházení Hluboká x Riegrova
Další etapa zpracované studie "Po Kamenické ul. na zelenou", ke kterému se statutární město Děčín přihlásilo.
vč. VO
Zvýšení bezpečnosti
Místo pro přecházení Kamenická x
Další etapa zpracované studie "Po Kamenické ul. na zelenou", ke kterému se statutární město Děčín přihlásilo.
Brožíkova vč. VO

37

13

2212

14

2212

15

2212

Místo pro přecházení Zelená x Litoměřická, Dlouhodobý požadavek občanů na zvýšení bezpečnosti při přecházení ul. Litoměřická ze směru od sídliště po
chodník Litoměřická k přejezdu
točnu MAD. Součástí výstavba chodníků ve směru na žel. přejezd směr Křešice - zvážit případnou žádost na
SFDI
Rekonstrukce MK Čertova Voda
Dlouhodobý požadavek občanů na řešení přístupu v lesní části Prostřední Žleb - Čertova Voda, problém s
odvodněním. Nezpevněná komunikace
Rekonstrukce mostu ul. Na Hrázi DC-046L Havarijní stav mostního objektu - snížená tonáž, dlouhodobý požadavek na realizaci. Opětovně dlouhodobý
+ MK + VO
požadavek občanů na zpevnění přístupové komunikace od mostního objektu po objekt k bydlení. VO

16

2212

Rekonstrukce mostu ul. RevÍrní DC-021L

Havarijní stav mostního objektu - most podepřen – jediná přístupová komunikace do Dolního Žlebu.

17

2212

Bezbariérová trasa č.2, I. et., ul. Práce

18

2212

Realizace bezbariérové trasy v Děčíně pro spojení vlakového nádraží - Podmokel s Děčínem I a jejími
institucemi.
Obnova povrchů, vydláždění zálivu, výstavba chodníku pro pěší - přístup k sídlišti

19
20

2212
2221

21

2229

22

2232

23

3421

24

3421

25

3631

26

3631

27

3631

2841
50
51
52

3631
3421

Rekonstrukce točny MAD Lužická
Odvodnění MK Rokycanova
Elektropřípojky pro informační panely MAD
Světelné signalizační zařízení – přechod pro
chodce v ul. Radniční + elektropřípojka
Elektropřípojka pro přívoz Dolní Žleb
Škroupova - víceúčelové hřiště

Stížnost občanů na zatékání do rod. domu
Zhotovení odběrného místa pro připojení panelů
Bezpečnost silničního provozu – dlouhodobý požadavek Policie ČR – DI

Oplocení dětského hřiště U Kaple

Stížnosti občanů na volný pohyb zvířat v prostoru, kde si hrají děti

Osvětlení děčínského zámku, Tyršova
mostu a zámečku Pastýřská stěna
Rozšíření sítě VO - Děčín VII, ul. Jílovská

Předpoklad realizace byl v r. 2018, v průběhu projednání této akce je pravděpodobnost čerpání rozpočtu v r.
2018 pouze za zpracování návrhů 150 tis. Kč, tj. za odměnu za zpracované návrhy
Dlouhodobý požadavek občanů dané lokality

SO 104 - Děčín - autobusové zálivy, část
VO-Libverda (koordinace s ÚK)

Výstavba nového VO v lokalitě Střední školy zahradnické a zemědělské Libverda vč. nasvětlení přechodů pro
chodce – v rámci stavby „Reko silnice II/262 – Starý Šachov – Děčín“ - realizace plánována Ústeckým krajem na
r. 2019-2020
Výpovědi z podpěrných bodů ČEZ - nutná výstavba nových rozvodů sítě VO vč. sloupů

Úpravy sítě VO v součinnosti s ČEZ
Distribuce, a. s.
Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická
344/38,
p.o.
PD
- zateplení,
oprava fasády a úprava
venkovních prostor DDM Boletice
Rekonstrukce elektroinstalace Březiny
Rekonstrukce elektroinstalace DDM
Teplická

Zhotovení odběrného místa v blízkosti převozního prámu pro napájení baterií a zajištění provozu elektrozařízení
umístěného
prámu
Navazuje
nana
dětské
hřiště vybudované v roce 2016 - žádost občanů

Jedná se o panelovou zástavbu z roku 1987, úspora energií. V roce 2018 bude provedena oprava střechy se
zateplením, tepelná izolace zcela chyběla. Chodníčky, vjezdy a ostatní venkovní zařízení jsou dožilé, hrozí zde
nebezpečí úrazu.
Celková výměna elektroinstalace v DDM Březiny.
Celková výměna elektroinstalace v DDM Teplická.

Zateplení a oprava fasády DDM Březiny

53

Zateplení a oprava fasády DDM Teplická

55

Zateplení a oprava fasády DDM Divišova
Rek.vytápění DDM Březiny

56
57
58
3314
59
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Rekonstrukce půdních prostor DDM
Teplická
Městská knihovna Děčín, p.o.

S rekonstrukcí bylo započato již v roce 2012, práce nebyly dokončeny, nutno zbudovat nové skladové prostory.

Zajištění suterénu proti zaplavení

Při přívalových deštích dochází k zaplavování veřejných záchodů v suterénu budovy.

Výměna vchodových dveří pro invalidy

Pro zajištění bezproblémového vstupu tělesně postižených občanů do knihovny je nutná výměna stávajících
otočných vstupních dveří. Z důvodu únosnosti budou stávající dvěře vyměněny za posuvné na fotobuňku.
Oddělením informačního centra od knihovny teď sprchy pro personál knihovny zcela chybí.

Sprchový kout pro zaměstnance

61
4345

Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.

38

Oprava Azylového domu - odvlhčení,
zajištění statiky, zateplení, oplocení,
zajištění opěrné zdi
65

Domov se zvláštním režimem – Křešice

66
3311

Městské divadlo Děčín, p.o.
Instalace vzduchotechnické jednotky pro
hlavní sál staré budovy

67

Zvětšení stávajícího parkoviště pro
účinkující
Zvukové studio pro divadelní školu

68
69
3741

Nejzávažnější poruchou objektu je stav stávající fasády. Zateplením dojde k výrazným úsporám vytápění
budovy.
Fasáda poškozena povětrnostními vlivy, při výměně oken v zadní části neprovedeny stavební práce, úspora
energie za vytápění.
Fasáda poškozena, úspora energií za vytápění.
Výměna stávajícího zdroje tepla (kotel na tuhá paliva) a výměna těles bez regulačních ventilů.

ZOO Děčín, p.o.

Na zdech je plíseň, odpadávají obklady, korodují dveřní zárubně, znehodnocuje se vybavení (ohýbá se a
koroduje), je ohroženo zdraví klientů a personálu. Zasažená je noclehárna, jak lůžková část, tak hygienické
zázemí, je zasažena místnost pro volnočasové aktivity klientů, dílna a sklady. Dále je zde nutno provést řádné
odvodnění zpevněných ploch v bezprostřední blízkosti budovy. V přístavku Azylového domu je kancelář stálé
služby, objevily se zde výrazné praskliny ve zdivu, je vyvíjen tlak na plastová okna, u kterých hrozí prasknutí.
Přístavek se posouvá vlivem změn v základovém podlaží. Oplocení přilehlé k ul. Slovanská a Řecká se
postupně sesouvá, je tvořeno dřevěnými poli mezi zděnými sloupky a podezdívkou, zčásti i opěrnou zdí z
pískovcových kvádrů. V minulém roce došlo k provalení jedné části plotu.
Předpokládaná realizace 2020.
Vzduchotechnika v divadle zcela chybí, měla být dobudována se IV. fází rekonstrukce divadla, které se
neuskutečnilo. V roce 2020 se v rámci akce – Oprava nosných konstrukcí městského divadla v Děčíně počítá s
celkovou opravou a obnovou omítek a štukové výzdoby stropu a stěn hlediště historické budovy. Z těchto
důvodů by bylo jistě velmi vhodné již tento rok zahájit projektovou přípravu klimatizace a vzduchotechniky
hlavního sálu. Před plánovanými opravami by se měl vyřešit přívod i odtah vzduchu do hlediště a vhodný počet
vyústek, aby se později nezasahovalo již do obnovených omítek.
Parkoviště z betonové dlažby před rampou divadla se propadá a svou velikostí je nedostačující zvláště při
výpravnějších představeních (větší nákl. auto).
Vybudování zvukového studia a zkušebny v suterénu divadla (staré šatny) a dalšího zázemí pro divadelní školu,
včetně technického vybavení.

Expozice velkých koček (havarijní stav)

70

Plynofikace objektů recepce, občerstvení,
kancelář ekonomů
Palačinkárna

71
72

Zadláždění náměstí před správní budovou

73
74

Stará fara
Rekonstrukce kuchyně v 1.P.P.

75
3321

Kanalizační výtlak splaškových odpadních
vod

76
39

3322
77
78
3742
79

Skály

Zabezpečení masivu Pastýřské stěny pod
cestami 6 a 7 ferraty
PD - trvalý záchytný plot

81
82
3111

84
85

Obnova kulturních památek
Rekonstrukce elektroinstalace, armatur a
statické zajištění kašny na Masarykově
Altán Boletice, včetně parkové úpravy

Teplická ulice - sanace DBČ 11
Zajištění svahu - Horní Oldřichov

80

83

Zámek Děčín, p.o.

3111

MŠ Riegrova - oprava kanalizace a
odvlhčení objektu
MŠ Riegrova - celková rekonstrukce
elektroinstalace
MŠ Liliová - výstavba multifunkční plochy
pro děti

Do expozice zatéká, je ve velmi špatném stavu. Venkovní vývěhy jsou neestetické, malé a nevyhovují
chovatelským standardům.
Výměna stávajících el. přímotopů za plynové vytápění (plynové přípojky, rozvody plynu, kondenz. kotle,
radiátory), zpracovaná PD (schválená)
Zařízení nové prodejny občerstvení před správní budovou/palačinkárny-kavárny. Zakoupení dřevěného stánku a
vybavení, připojení na vodu, odpady a elektřinu. Rozšíření nabídky a zkvalitnění služeb pro návštěvníky.
Náměstí je vysypáno štěrkem, který se každoročně doplňuje. PD je vypracována.
Výstavba objektu staré farmy a stájí pro hospodářská zvířata - objekt EVVO. Územní a stavební povolení.
Výměna keramických obkladů, keramické dlažby, potrubí vody a kanalizace, vybavení kuchyně digestoří,
výmalba.

Z důvodu náročného provozu stávající ČOV je uvažováno o přebudování stávající ČOV na přečerpávající jímku
a splaškovou vodu odvést výtlačným potrubím do veřejné kanalizace. Položení kanalizační přípojky
bezvýkopovou technologií.
Součástí obnovy historické kašny bude i modernizace elektroinstalace, vodního hospodářství, osvícení kašny.
Pro statické zajištění schodiště bude nutné kolem kašny vybudovat železobetonový límec.
Přemístění historického altánu z Boletic na pozemek určený PP a likvidace spodní části altánu na stávajícím
pozemku. Na PP doporučeno doplnit o parkové úpravy a do RM předložit ve variantách i s obnovou historického
zastřešení.
Z výsledku monitoringu skal - dochází k rychlosti měření, nutnost provedení zajištění objektu.
Došlo k uvolnění skalního bloku a sesuvu zeminy v ulici Teplická, k. ú. Horní Oldřichov. V současné době se
zpracovává návrh zajištění.
Čištěním masívu od náletových dřevin byly odhaleny další zvětralé plochy a nestabilní místa.
V minulosti tu byl umístěn ochranný plot, všechny prvky jsou již nevyhovující. Při vědomí existence budov a
pohybu osob se jedná o zcela alarmující havarijní stav.
vnější kanalizace objektu protéká, zatéká do suterénních prostor objektu
požadavek revizní zprávy - současná elektroinstalace neodpovídá současným normám a požadavkům a
nárokům na užívání
výstavba dětské multifunkční plochy pro děti (schválen záměr v RM)

86
87

3111

88
89
90

3113

91

3113

92

3113

93
94
95

3113

40

96
97
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3113
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3113
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3113
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MŠ Liliová - výstavba spojovacího přístřešku
mezi pavilony
MŠ Májová - revitalizace zahrady MŠ
MŠ K. H. Borovského - revitalizace zahrady
MŠ
MŠ Dlouhá - revitalizace zahrady MŠ

chybí propojení mezi pavilony (přesun dětí, převoz potravin a jídla)

ZŠ Vojanova - výměna elektroinstalace - I.
etapa
ZŠ Březová - výměna VZT - školní jídelna
ZŠ Na Pěšině - kompletní oprava oplocení
areálu ZŠ
ZŠ Na Pěšině - bezbariérové úpravy II.
etapa
MŠ Rudolfova - celková rekonstrukce ZTI

požadavek revizní zprávy - současná elektroinstalace neodpovídá současným normám a požadavkům a
nárokům na užívání
havarijní stav - původní VZT již nevyhovuje hygienickým podmínkám (doporučení z revizní zprávy)
původní oplocení zkorodované, podezdívka již na mnoha místech nesoudržná - současné oplocení zčásti
nevede po hranici pozemku - celková výměna a výstavba opěrných zdí
dokončení bezbariérových úprav ve zbývajících objektech (3 pavilony) ZŠ - schodišťové plošiny, bezbariérové
WC
havarijní stav - kanalizace, elektroinstalace jsou původní a v nevyhovujícím stavu (požadavek z revizní zprávy)

ZŠ Komenského - změna užívání ŠD na ZŠ
(I. stupeň - objekt ŠJ Sládkova)
ŠJ Sládkova - instalace klimatizační
jednotky
ZŠ Míru - výměna zdravotních instalací

požadavek ČŠI - stavební úpravy nutné k rekolaudaci pavilonu ze ŠD na ZŠ (jsou zde umístěny učebny 1. a 2.
tříd)
zlepšení klimatických podmínek v prostorách jídelny a kuchyně

ZŠ Míru - modernizace pavilonu stravování

původní instalace v ŠJ za hranicí životnosti, VZT téměř nefunkční, nutná nová hydroizolace podlahy kuchyně,
rekonstrukce nevyhovující elektroinstalace
výstavba vertikální plošiny, bezbariérového WC a vstupu do objektu, statické zajištění objektu
havarijní stav - původní VZT již nevyhovuje hygienickým podmínkám (doporučení z revizní zprávy)
havarijní stav - původní VZT již nevyhovuje hygienickým podmínkám (doporučení z revizní zprávy)

ŠJ Jungmannova - bezbariérové úpravy
ZŠ Vrchlického - výměna VZT v kuchyni
ZŠ Kamenická - výměna VZT - školní
jídelna
ZŠ Kamenická - bezbariérové úpravy
ZŠ Kamenická - zeteplení objektu ŠD
Kamenická 48
ZŠ Kamenická - zeteplení objektu ŠD
Kamenická 66 "Krček"
ZŠ Kosmonautů - úprava akustických
podmínek a osvětlení pavilonu II. stupně
ZŠ Školní - opravy plochých střech dokončení
ZŠ Školní - PD na výstavbu sportovního
hřiště
ZŠ Školní - výměna VZT - školní jídelna

terénní úpravy, oprava a doplnění herních prvků
terénní úpravy, oprava a doplnění herních prvků
terénní úpravy, oprava a doplnění herních prvků

havarijní stav - oprava sociálních zařízení a ležaté kanalizace v areálu ZŠ - původní kanalizace za hranicí
životnosti, na několika místech propadlá, ucpává se

výstavba výtahu, úprava soc. zařízení, venkovní přístupové rampy, schodišťové plošiny v přístavbě školy
snížení energetické náročnosti budovy, oprav fasády objektu - prodloužení životnosti
snížení energetické náročnosti budovy, oprav fasády objektu - prodloužení životnosti
požadavek z kontroly KHS - zajištění vyhovujících hodnot denního i umělého osvětlení, dozvuku v učebnách a
kabinetech učebnového pavilonu
dokončení oprav plochých střech pavilonů ZŠ Školní včetně zateplení - původní krytina, prováděny většinou jen
lokální opravy, časté zatékání
zpracování projektové dokumentace na výstavbu (rekonstrukci) sportovního hřiště v areálu školy
havarijní stav - původní VZT již nevyhovuje hygienickým podmínkám (doporučení z revizní zprávy)

Víceúčelová sportovní hala by měla sloužit především kolektivním míčovým sportům, které v Děčíně nemají v
současné době odpovídající halu.
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3412

Víceúčelová sportovní hala

110

6171

Rekonstrukce vstupních schodišť do budovy Vlhkost obvodového zdiva a sklepních prostor budovy, opotřebené schodišťové stupně do budovy
A1 včetně její sanace
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Tabulka č. 5 d)

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů
d) účelové investiční dotace, rezerva aj.
(v tis. Kč)
Paragraf

Název akce

Zodpovědný
odbor

Schválený
rozpočet
na rok 2018

Upravený
rozpočet
k 30.9.2018

Očekávaná
skutečnost
k 31.12.2018

Celková potřeba
na rok 2019

Návrh rozpočtu
na rok 2019

3639

Dotace na TI k RD

OE

5 000

5 000

300

5 000

5 000

3639

Dotace na ČOV pro RD

OE

2 000

2 000

1 000

2 000

2 000

6409

Rezerva

OE

4 345

0

0

0

7 709

11 345

7 000

1 300

7 000

14 709

CELKEM
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Tabulka č. 5e)

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů
e) výkupy nemovitostí
(v Kč)
Nemovitý majetek
pozemek p.č. 316/35 k. ú. Martiněves

Požadavek

Stav řízení

Odůvodnění požadavku

96 900

ZM 09/2018

pozemek pod parkovištěm - sídliště Bynov - nutné pro případnou
revitalizaci sídliště - město Jílové

30 000

ZM 12/2018

pozemek nutný pro realizaci stavby rekonstrukce stavebního objektu
DOZP Boletice (Domino) - Pegyn s. r. o.

100 000

ZM 09/2018

pozemek pod částí místní komunikace - řešeno v rámci směny - spol.
Dugeen s. r. o.

st. p. č. 73/1 a p. č. 309/1 k.ú. Dolní Žleb

50 000

ZM 09/2018

pozemek pod místní komunikací - p. Lux

část pozemku č. 1281/2 k. ú. Prostřední
Žleb (dle GP č. pozemku 1281/6)

5 000

p. č. 210 k. ú. Boletice nad Labem - část
43

pozemek p. č. 672/1 k.ú. Chrochvice - část

ZM 15 09 05 16 pozemek pod komunikací Čertova Voda - Dolní Žleb, částečně
26.11.2015
zasahuje komunikace po vytyčení opěrné zdi ( ČR SŽDC )

p. p. č. 568, 655, 656, 671 k. ú. Děčín +
p.č. 1231, 1259/1 k.ú- Podmokly

výkup v k. ú. Děčín jako zeleň, vhodné pro trasu cyklotrasy +
revitalizace předmětné lokality + pozemky v k. ú. Podmokly jsou pod
ZM 10 02 07 42
537 200
komunikacemi - od SŽDC, st. org. cena bude stanovena dle ZP cca
25.02.2010
800,- Kč/m2- poslední informace z 08/2018 - konec schvalovacího
procesu v 06/2019

část p.p.č. 3022/1 k.ú. Děčín

900 000

k. ú. Loubí u Děčína část p. č. 800/40

50 000

v jednání

pozemek mezi ul. Kamenická a Benešovská - pod komunikací a
svahem - ČD

ZM 09 05 09 45 částečně pod stavbou točny MAD, Povodí Labe a. s. nereagují na
25.06.2009
korespondenci

Návrh rozpočtu
na rok 2019

Nemovitý majetek
k. ú. Loubí u Děčína část p. č. 135/9

pozemek p. č. 3155/21 k. ú. Podmokly

Požadavek

ZM 08 08 08 82 částečně pod stavbou točny MAD, Povodí Labe a. s. nereagují na
25.09.2008
korespondenci

1 507 800

výkup pro lokalitu RD - zajištuje OR - od Emilie Šimkové, Jaroslavy
ZM 09 05 09 47 Marčanové, Alžběty Rejtnajerové (byl předložen návrh na revokaci
28.05.2009
usn. ve smyslu realizace směny, ale vlastníci nesouhlasí - požadují
finanční plnění vzhledem k pokročilému věku)

101 000

část p. č. 27/1 k. ú. Křešice

100 000

p. č. 2311/2, 2311/4, a 2311/6 k. ú.
Podmokly

124 000
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Poznámka: Seřazeno dle priorit

Odůvodnění požadavku

160 000

p p. č. 453 a 449 k. ú . Děčín - části

CELKEM

Stav řízení

3 761 900

Návrh rozpočtu
na rok 2019

13.12.2007 ZM 07 výkup za účelem rozšíření pro silniční napojení Česko- saských
09 04 17
přístavů
zajištění přístupu k nemovitosti č. p. 195 na st. p. č. 25 k. ú. Křešice u
Děčína - U Trati 195 - p. Suchánek
ZM 10 09 12 09 majetkoprávní urovnání - pozemky pod komunikacemi, případně
25.11.2010
pomocný silniční pozemek ( dříve LV- Becrux s. r. o. )
500 000

Tabulka č. 6a)

Projekty realizované a připravované k zahájení v roce 2019
(v tis. Kč)
Poř.
č.

Název akce/projektu

Termín
zahájení a
dokončení

Zodp.
odbor

Celkové
rozpočtové
náklady

Skutečné
Schválený
Upravený Očekávaná Zbývá
Požadavek
Návrh
Předpokl.
plnění
rozpočet
rozpočet skutečnost k realizaci na rok 2019 rozpočtu
dotace
k 31.12.2017 na rok 2018 k 30. 9. 2018 roku 2018
na rok 2019 v roce 2019

Dotace
celkem

akce
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 121

85 109

1 715

0

22 313
4 000
1 360
920
25
145
50
6 500
1 775
605
285
305
170
60
3 200
72
25
203
365
125
790
0

42 809
6 013
2 058
1 810
25
222
78
10 206
2 783
1 187
468
365
192
80
5 075
122
45
647
365
125
1 304
2 770
30

3 491

0

1 596

0

960

0

1 581

0

0
25
325
167
517
30
184
95
177
486
0
0
0
0

2 800
94
713
266
1 073
30
244
129
467
870
85
182
63
330

20 224
650
221
500
0
140
50
1 561
1 550
540
220
300
125
45
2 780
50
18
200
0
0
268
0
0
10
10
30
215
90
335
10
120
40
180
350
10
160
55
225

50 677
11 300
3 900
2700
204
170
70
18 344
2 800
1 000
600
500
300
100
5 300
180
100
1 525
0
0
1 805
4075
135
30
4 240
280
795
270
1 345
192
130
45
294
661
400
713
243
1 356

28 543
5 600
1 904
1 288
35
203
70
9 100
1 774
603
281
305
168
59
3 190
80
40
500
0
0
620
2 835
100
30
2 965
130
350
120
600
80
200
70
240
590
105
220
75
400

28 543
5 600
1 904
1 288
35
203
70
9 100
1 774
603
281
305
168
59
3 190
80
40
500
0
0
620
2 835
100
30
2 965
130
350
120
600
80
200
70
240
590
105
220
75
400

18 750

8 256

15 136
37
13
14
0
23
8
95
365
121
46
0
58
20
610

1 140
1 123
1 103
1 014
1 183
1 099

800
800
800
800
800
800

1 260
1 260
1 260
1 260
1 260
1 260

875
880
910
880
840
910

0
0
0
0
0
0

1. projekty dokončené, u nichž bude poskytnuta dotace v r. 2019
2. projekty v realizaci:

1

2

45
3

4

5

6

7

8

SMS - platy
SMS - odvody
1.10.2017 SMS
ITI - Prostupné zaměstnání v SMS
OPO
až
30.9.2020 TAJ-PAP - platy
TAJ-PAP - odvody
CELKEM
MP - platy
1.7.2017 MP - odvody
MP
až
ITI - Asistenti prevence kriminality v Děčíně
30.6.2020 OPO
TAJ-PAP - platy
TAJ-PAP - odvody
CELKEM
SMS - platy
1.2.2018 SMS - odvody
SMS
až
KPSVL - Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce
31.1.2021 TAJ-PAP - platy
TAJ-PAP - odvody
CELKEM
OR
Strategický dokument: Plán udržitelné městské mobility města Děčína 2.3.2018 OPO
(SUMP)
TAJ-PAP - školení
až
28.2.2020 CELKEM
OPO
1.1.2018 TAJ- PAP - platy
Zvýšení kvality bydlení prostřednictvím působení domovníků
TAJ-PAP - odvody
až
31.12.2020 CELKEM
OPO
1.4.2018 TAJ-PAP - platy
Koordinátor terénní práce v Děčíně
TAJ-PAP - odvody
až
31.3.2020 OSV
CELKEM
OPO
1.2.2018 TAJ-PAP - platy
MAP II
TAJ-PAP - odvody
až
31.1.2022 CELKEM
OSK - školy:
Školní
Dr. Miroslava Tyrše
Inkluze do škol
Na Stráni
Na Pěšině
Máchovo nám.
1.9.2016 Kosmonautů

20 000

20 000

19 000

8 690

8 690
1 805
1 805
4 250
4 250
1 680
1 680
1 011
1 011
1 581
1 581

32 038

1 000

2 000

500

500

550

450

250

8

Inkluze do škol

9

Škola pro všechny

46
10

Bidelin

3. projekty zahajované:

Komenského
až
30.6.2019 Kamenická
Březová
Míru
Vojanova
OPO
OR
TAJ-PAP - platy
TAJ-PAP - odvody
CELKEM
OŠK ZŠ a MŠ:
MŠ Májová
MŠ Riegrova
MŠ Liliova
MŠ Klostermannova
Školní
Dr. Miroslava Tyrše
1.9.2018 Na Stráni
Na Pěšině
až
31.8.2020 Máchovo nám.
Kosmonautů
Komenského
Kamenická
Březová
Míru
Vojanova
OPO
TAJ-PAP - platy
TAJ-PAP - odvody
CELKEM
OPO
15.4.2017 TAJ-PAP - platy
OKD
až
31.12.2019 CELKEM
0

32 038

30 436

1 143
1 035
1 113
1 330
1 141
312
119
1 378
186
14 419

800
800
800
1 000
800
1 000
100
500
70
10 670

1 260
1 260
1 260
1 460
1 260
1 369
205
2 022
345
18 001

880
860
950
1 030
870
400
100
1 390
190
11 965

0
0
0
0
0
262
0
900
140
1 302

262
0
900
140
1 302

262
0
900
140
1 302

150
0

60
60
60
75
230
200
200
230
230
220
200
200
230
200
200
0
300
105
3 000
0
150
0
150
0

50
50
50
65
210
180
180
210
210
200
180
180
210
180
180
0
280
35
2 650
0
80
0
80
0

250
250
250
335
1048
878
878
1048
1048
958
878
878
1048
878
878
2565
1400
175
15 643
116
45
520
681
0

150
150
150
200
650
550
550
650
650
600
550
550
650
550
550
1 000
840
105
9 095
116
45
520
681
0

150
150
150
200
650
550
550
650
650
600
550
550
650
550
550
1 000
840
105
9 095
116
45
520
681
0

22 313

42 809

20 224

50 677

28 543

28 543

18 293

18 293

17 378

773
0

696
0

0
12
0
0
12
0

90 121

85 109

15 136

773

0
150

10 000

3 500

0
0

CELKEM

CELKEM
Poř. č. Komentář k jednotlivým projektům:
1 ITI - Prostupné zaměstnání v SMS
2 ITI - Asistenti prevence kriminality v Děčíně
3 KPSVL - Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce
4 Strat. dok.: Plán udržitelné městské mobility města Děčína (SUMP)
5 Zvýšení kvality bydlení prostřednictvím působení domovníků
6 Koordinátor terénní práce v Děčíně
7 MAP II
8 Inkluze do škol
9 Škola pro všechny
10 Bidelin

RM 17 01 36 02, ZM 17 01 03 08
RM 17 03 36 02, ZM 17 02 03 08
RM 17 14 36 05, ZM 17 10 04 12
RM 17 09 36 01, ZM 17 05 03 07
RM 17 10 36 03, ZM 17 06 05 12
RM 17 13 36 05, ZM 18 03 04 31
RM 18 11 36 09, ZM 18 01 03 10
RM 16 11A 36 06, ZM 16 06 05 19
RM 18 14 36 10, ZM 18 01 03 10
RM 16 06 36 04, ZM 16 03 04 15

Pozn.: Jednotlivé druhy výdajů jsou zapracovány do návrhu rozpočtu provozních výdajů příslušných útvarů

18 750

Tabulka č. 6b)

AKCE PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU 2018

Č.

Akce

Odbor

Schválený Očekávaná Zbývá
rozpočet skutečnost do roku
2018
roku 2018
2019

Akce PaR18 - Dětské dopravní hřiště

OKD

500

65

Akce PaR18 - Houpačky pro radost

OKD

32

32

Akce PaR18 - Obnova kašny na Masarykově náměstí

OMH

500

0

Akce PaR18 - Zatraktivnění jihozápadního Děčína

OKD

500

100

1.
2.
3.

47

4.
5.
6.
7.

8.
9.

Současný stav akce 08/2018

Na dopravním hřišti bylo provedeno chemické odplevelení,
435 následovat bude čištění spár, oprava spár, údržba zeleně,
vodorovné dopravní značení a svislé dopravní značení,
vše je konzultováno s autorem námětu.
Schůzka s architektem a autorem námětu proběhne
0
25.9.2018.
Příprava PD k obnově kašny - restaurátorský záměr, návrh
500 statického zajištění, placeno z rozpočtu OMH - (zadáno
před schválením v participativním rozpočtu)
S autorem námětu proběhla schůzka. Objednáno bylo
zrestaurování Božích muk v Krásném Studenci a byla
400 poptána projekční kancelář. Dne 18.9.2018 proběhne
schůzka na místě společně s autorem, architektem a
projektantkou.

Akce PaR18 - Odtrhněme děti od tabletů a vyvětrejme je
na čerstvém vzduchu
Akce PaR18 - Prořezání Sněžnické vyhlídky
Akce PaR18 - Kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká umístění herních a uměleckých prvků

OR

200

100

100 Plánování tras s navrhovatelem

OZP

100

100

OR

500

50

0 Uzavírání objednávek na realizaci
Příprava zadání PD ve spolupráci s městským architektem
450
a navrhovatelem

Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březinách

OKD

500

100

Akce PaR18 - Workoutové hřiště v Březinách

OR

500

0

OKD

200

0

OR

400

50

1 068
5 000

597

Akce PaR18 - Březiny - záchrana lípy
10.
Akce PaR18 - Basketbalové koše pro Děčín
11.
12. nerozděleno
CELKEM

Dne 28.8.2018 proběhla schůzka společně s architektem
a autorem námětu. Dne 18.9.2018 proběhne schůzka na
místě společně s autorem, architektem a projektantkou.
500 Příprava zadání VZ
Bude realizováno v rámci akce „oprava chodníku u
restaurace-lékař, Březiny”. Projekční společnost s autorem
200
námětu věc projednala. V objednané PD na opravu
chodníku je okolí lípy koncepčně řešeno.
Příprava zadání PD ve spolupráci s městským architektem
350 a navrhovatelem, průzkum vhodných lokalit pro
basketbalové koše
400

3 335

Tabulka č. 7

Financování

Třída 8 - financování
8115
změna stavu krátkodobých prostředků
8117
aktivní kráítkodobé operace řízení likvidity
8123
dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
8124
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček
8901
operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů
FINANCOVÁNÍ CELKEM

Schválený
Skutečnost k
rozpočet na rok
31.12.2017
2018
-78 057
120 413
-19 005
60 000
4
14 755
84 413
-73 525
-24 000
-286
x
-78 057
120 413

Upravený
rozpočet k
30.09.2018
218 948
233 703

Rozpočtový
výhled 2019
-24 500

24 767
-39 522

-24 500

218 948

-24 500

(v tis. Kč)
Návrh
rozpočtu na
rok 2019
60 000
60 000

60 000

48

Tabulka č. 8

Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2019
v tis. Kč
Odd§

x

Schválený rozpočet
na rok 2018

Upravený rozpočet
k 30. 9. 2018

Návrh rozpočtu
na rok 2019

Příjmy:
Příděl dle předpokl. objemu prostředků
na platy z rozpočtu města

5 827

6 862

6 777

Příjmy celkem

5 827

6 862

6 777

210

210

220

3429

Výdaje:
Rekreace, zájezdy, kulturní akce

6171
6171
6171
6171
6171

Sociální výpomoc
Odměny a dary
Příspěvek na penzijní pojištění
Nepeněžní odměny zaměstnancům
Nákup služeb - stravování

2
20
1 763
2
3 830

2
20
1 763
2
4 865

2
20
2 000
2
4 533

Výdaje celkem

5 827

6 862

6 777

Komentář:
Plánované výdaje SF vycházejí z plánovaných nákladů na platy zaměstnanců statutárního města Děčín a
odměny uvolněných členů zastupitelstva.

Plánované náklady v r. 2019 (v tis. Kč)
Platy MP Děčín, platy SMS Děčín, platy
JSDH, odměny uvolněných členů
zastupitelstva, platy místní správy
Tvorba sociálního fondu 4 %

169 413
6 777
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Tabulka č. 9

Plán nákladů a výnosů hospodářské činnosti správy bytového fondu města na rok 2019

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
549 - Ostatní náklady z činnosti
551 - Odpisy dlouhodobého majetku
556 - Tvorba a zúčtování opr. položek
557 - Náklady z vyřaz. pohledávek
558 - Náklady z DDM
569 - Ostatní finanční náklady
591 - Daň z příjmů
595 - Dodatečné odvody,daně z příjmů

Skutečnost
roku 2017
1 129
714
8 137
1 575
1 589
540
1
100
0
0
-20
2 897
114
1
1 687
343

Plán
na rok 2018
800
300
7 261
1 200
1 800
600
0
80
1
5 084
1 700
1 900
5
1
0
0

Požadavek
na rok 2019
800
300
11 321
1 200
1 800
600
0
80
0
4 500
1 700
2 000
50
1
0
100

v tis. Kč
Návrh plánu
na rok 2019
800
300
11 321
1 200
1 800
600
0
80
0
4 500
1 700
2 000
50
1
0
100

náklady celkem
603 - Výnosy z pronájmu
641 - Smluv. pokuty a úroky z prodl.
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek
649 - Ostatní výnosy z činnosti
662 - Úroky
Zapojení fin. prostř. z minulých odbobí
Zapojení fin. prostř. z rozpočtu města

18 807
11 420
10 585
59
1 057
2
0
0

20 732
11 000
5 000
0
446
2
4 084
200

24 452
11 400
5 000
0
600
2
7 450
0

24 452
11 400
5 000
0
600
2
7 450
0

výnosy celkem
hospodářský výsledek

23 123
4 316

20 732
0

24 452
0

24 452
0

ukazatel

Vysvětlivky: ZU - závazný ukazatel
Přepočtený stav zaměstnanců:

4,61 (bez dohod o pracovní činnosti)

Počet spravovaných jednotek:
Stav na bankovních účtech k 30.06.2018

650
11 423 tis. Kč

50

Komentář podle jednotlivých výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a zdůvodnění
meziročních rozdílů:
Plán nákladů a výnosů je sestaven jako vyrovnaný. S ohledem na významné opravy bytového fondu jsou
zapojeny do hospodaření r. 2019 zdroje z minulých období, a to ve výši 7 450 tis Kč. Protože plán oprav nelze
pokrýt z vybraného nájemného, je nutné zapojit výše uvedené zdroje z minulých období.
501 - Spotřeba materiálu - podstatnou část nákladů tvoří zařizovací předměty a spotřeba materiálu.
502 - Spotřeba energie - jedná se o přímé náklady z ročního vyúčtování služeb za bytové a nebytové jednotky,
které město vlastní v prodaných domech.
511 - Opravy a udržování - tvoří náklady na opravy a udržování.
518 - Ostatní služby - podstatnou část nákladů tvoří služby, dále jsou zde zahrnuty náklady Společenství
vlastníků jednotek, kde město plní funkci vlastníka za neprodané byty, čištění komínů, deratizace, desinfekce,
náklady na programátora, služby peněžních ústavů, služby SIPO.
521 - Mzdové náklady - tvoří náklady na mzdy zaměstnanců v pracovním poměru.
524 - Zákonné sociální pojištění - tvoří náklady na zdravotní a sociální pojištění.
538 - Jiné daně a poplatky - tvoří náklady na soudní poplatky.
549 - Ostatní náklady z činnosti - dle výsledku hospodaření v minulých letech navrhujeme snížení o 1 tis. Kč
551 - Odpisy dlouhodobého majetku - dle výsledku hospodaření za 1. pol. r. 2018 navrhujeme snížení o
584 tis. Kč
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek - v souladu se zákonnou povinností odrážejí opravné položky rizika
vyplývající z možných neuhrazených pohledávek, přičemž skutečnou výši rizik nelze určit.
557 - Náklady z vyřazených pohledávek - jedná se o vyřazené, nedobytné pohledávky, resp. jejich odpis, který se
promítá do nákladů hospodářské činnosti. Na základě výsledků hospodaření v minulých letech navrhujeme
zvýšení o 100 tis. Kč.
558 - Náklady z DDM - náklady z drobného dlouhodobého majetku. Dle výsledku hospodaření za r. 2017 a za
1. pol. r. 2018 navrhujeme zvýšení o 45 tis. Kč.
569 - Ostatní finanční náklady - jedná se o haléřové vyrovnání.
595 - Dodatečné odvody, daně z příjmů - dle výsledku hodpodaření za r. 2017 a za 1. pol. r. 2018 navrhujeme
zvýšení o 100 tis. Kč.
603 - Výnosy z pronájmu - jedná se o předpis nájemného, které by měla správa bytového a nebytového fondu
získat. Dle výsledku hodpodaření za r. 2017 a za 1. pol. r. 2018 navrhujeme zvýšení o 400 tis. Kč.
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení - jedná se o poplatky z prodlení, které se nyní předepisují
ve všech případech, kdy byla uhrazena jistina a kdy lze vyčíslit jeho skutečnou výši. Dříve byl poplatek z prodlení
předepisován až s jeho úhradou. Výše skutečně zaplacených pokut a úroků nelze zjistit.
649 - Ostatní výnosy z činnosti - jedná se o soudní poplatky, o faktury vystavené správou bytového fondu,
náklady řízení, promlčené přeplatky, pojistné události. Dle výsledku hospodaření za r. 2017 a za 1. pol. r. 2018
navrhujeme zvýšení o 154 tis. Kč.
662 - Úroky - jedná se o přijaté úroky.
Plán oprav většího rozsahu pro r. 2019:
1) výměna oken na chodbách a v nebytových jednotkách v objektech čp. 1389A- 1389E ul. Myslbekova, Děčín I
v odhadované ceně 800 tis. Kč vč. DPH
2) rekonstrukce výtahu v objektech čp. 1330, 1331, ul. Dvořákova, Děčín II v odhadované ceně 5 000 tis. Kč
vč. DPH
3) oprava zateplení střechy na objektech čp. 397, 398 ul. Přímá, Děčín XXXII v odhadované ceně 2 500 tis. Kč
vč. DPH
4) rekonstrukce výtahu v objektu čp. 337 ul. Jindřichova, Děčín XXXII v odhadované ceně 1 000 tis. Kč vč. DPH
Uvedené ceny jsou pouze orientační. Dodavatelé jednotlivých akcí budou vybráni v souladu se směrnicí č. 5 - 7
K pořizování služeb, materiálu a majetku města, výběrovým řízením. Opravy většího rozsahu budou plněny
postupně dle finančních možností. V případě, že se v r. 2018 nestihnou zrealizovat některé opravy většího
rozsahu, budou v r. 2019 řešeny přednostně před plánem oprav pro r. 2019.
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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.
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III.
NÁVRH ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA
DĚČÍN
NA ROK 2019
- provozní výdaje podle jednotlivých útvarů
29 – Primátor

a) Městská policie
b) Středisko městských služeb
c) Jednotky sboru dobrovolných hasičů
d) krizové řízení
e) příspěvky sdružením

30 – odbor tajemník, oddělení personální a platové
31 – odbor provozní a organizační
32 – odbor správních činností a živnostenský úřad
33 – odbor stavební úřad
34 – odbor životního prostředí
35 – odbor ekonomický
36 – odbor rozvoje
37 – odbor místního hospodářství a majetku města
38 – odbor sociálních věcí a zdravotnictví
39 – odbor školství a kultury
42 - odbor komunikací a dopravy
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29 - Primátor - a) Městská policie
Komentář odboru:

Návrh rozpočtu pro organizaci 5231 byl vytvořen v takové výši, aby byly pokryty plánované výdaje. Při
sestavování rozpočtu bylo přihlédnuto ke skutečnému čerpání za rok 2017 a za první pololetí 2018.
Rozpočet byl zpracován s ohledem na schválený početní stav zaměstnanců.

Celkem za odbor:
Skutečnost roku
2017
36 934

(v tis. Kč)

Schválený rozpočet
na rok 2018

Upravený rozpočet
k 30.09.2018

44 625

44 597

Požadavek
na rok 2019

Návrh rozpočtu
na rok 2019

49 300

49 300

Požadavek
na rok 2019
3 800

Návrh rozpočtu
na rok 2019
3 800

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů:
1. § 5311 Provoz
Skutečnost roku
Schválený rozpočet
2017
na rok 2018
2 632
3 800

Upravený rozpočet
k 30.09.2018
3 733

komentář

Tato položka zahrnuje veškeré provozní výdaje MP Děčín jako jsou výstroj a výzbroj, provoz služebních
vozidel a jejich údržba, opravy a pneuservis, servis a opravy veškeré techniky MP, zákonné kurzy a zkoušky
strážníků, pravidelné lékařské kontroly strážníků, pronájmy stanovišť kamerového systému, pronájmy
sportovišť k fyzické přípravě mužstva, pronájem střelnice na cvičné střelby, dovybavení služeben, poštovné,
zálohy na el. energii pro kamerový systém, kolkové známky, cestovné. Při sestavování provozního rozpočtu
bylo přihlédnuto k navýšenému početnímu stavu strážníků a nutnosti dokoupit v roce 2019 další
radiostanice, aby jimi byly vybaveny všechny hlídky. Pravidelné měsíční platby za pronájem PCO (pult
centrální ochrany) a souvisejících zařízení, zajišťujících přenos signálu ze střežených objektů na pracoviště
dozorčí služby MP, jedná se pouze o objekty v majetku města. Největší část provozních výdajů je čerpána
na udržení a obnovu provozu stávajícího dosluhujícho kamerového systému formou servisních zásahů s
výměnou centrálních částí kamerových bodů. Tímto způsobem se MP Děčín daří zachovávat funkčnost
nejstarších částí kamerového systému. V roce 2016 zařadila MP do služby dva služební psy, kterým hradí
výživu a veterinární péči.
2. § 5311 Platy
Skutečnost roku
Schválený rozpočet
2017
na rok 2018
32 746
40 225

komentář

Upravený rozpočet
k 30.09.2018
40 225
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Požadavek
na rok 2019
44 900

Návrh rozpočtu
na rok 2019
44 900

Rozpočet na platy pro rok 2019 byl sestaven na schválený početní stav zaměstnanců MP Děčín, tj. 70
zaměstnanců, který se nám zatím nepodařilo zcela naplnit. Navýšení rozpočtu je provedeno z důvodu
avizovaného navýšení platových tarifů a některých příplatků pro zaměstnance ve veřejné sféře. Dále bylo při
tvorbě rozpočtu nutné přihlédnout k všeobecně se zhoršující bezpečnostní situaci, kdy jsou strážníci častěji
terčem fyzických útoků a dostávají se tak častěji do nebezpečných konfliktů. Toto riziko je třeba strážníkům
MP kompenzovat. Dále je nutné motivovat stávající strážníky, aby v budoucnu nedocházelo k jejich odchodu
z finančních důvodů do soukromého sektoru, který nabízí atraktivnější platové ohodnocení a práci v méně
rizikovém prostředí. Průměrný plat strážníka městské policie přestal být zásadním motivačním prvkem pro
případné nové zájemce o zaměstnání, kteří by nahradili kvalitní stávající strážníky, jež odcházejí do
starobního důchodu nebo v rámci přirozené fluktuace. Absenci zájmu nových uchazečů zaznamenáváme již
několik let po sobě. Argumentem, proč nebýt zaměstnán u MP Děčín, se ukázalo být nedostatečné finanční
ohodnocení u vysoce rizikové práce a absence různých benefitů v porovnání např. s PČR. Při tvorbě
rozpočtu MP počítala s faktem, že případný nárůst počtu zaměstnanců bude velmi pozvolný.
5011 - 33.507.000 Kč, 5031 - 8.377.000 Kč, 5032 - 3.016.000 Kč
3. § 6409 Prevence kriminality
Skutečnost roku
Schválený rozpočet
2017
na rok 2018
1 464
300

komentář

Upravený rozpočet
k 30.09.2018
339

Požadavek
na rok 2019

300

Návrh rozpočtu
na rok 2019
300

Rozpočet zahrnuje spoluúčast na mzdy APK hrazené dotačním titulem z ÚP, kde počítáme se zaměstnáním
cca 8 osob a současně návrh na rok 2019 nezahrnuje náklady na spoluúčast na projektu ITI, hrazený z
prostředků EU, ve kterém bude statutární město Děčín zaměstnávat po dobu tří let 10 asistentů prevence
kriminality. Tyto náklady jsou v požadavku OR. V roce 2019 bude MP Děčín dále pokračovat v podpoře
Sportovního klubu MP, který dosahuje trvale vynikajících výsledků a výborně reprezentuje naše město.

4. § 2219 Parkovací automaty
Skutečnost roku
Schválený rozpočet
2017
na rok 2018
92
300

komentář

Upravený rozpočet
k 30.09.2018
300

Požadavek
na rok 2019

300

Návrh rozpočtu
na rok 2019
300

Rozpočet na PA (parkovací automaty) zahrnuje zajištění provozu všech parkovacích automatů, tj. opravy,
nákup kotoučků, výměnu zdrojů energie, třídění mincí a jejich počítání v DPmD. U nejstarších typů PA, které
slouží více než dvacet let, bude nutné přikročit k jejich obměně. Z tohoto důvodu jsme zadali požadavek na
kapitálový rozpočet na obměnu PA.
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29 - Primátor - b) Středisko městských služeb
Komentář odboru:
Při sestavování rozpočtu na rok 2019 vycházelo SMS z čerpání rozpočtu do 31.8.2018 a z reálného
posouzení a zkušeností s provozem Střediska městských služeb. Ukazatelem byl rovněž současný počet
zaměstnanců na SMS a předpokládaný počet zaměstnanců v r. 2019 a s tím související náklady. SMS má v
současné době 4 kmenové nedotované administrativní zaměstnance, 4 nedotované uklízeče, 3 řidiče a
nově 12 správců veřejného prostranství od 1.7.2018. Dále zaměstnává v rámci veřejně prospěšných
prací (VPP) k 31.8.2018 na dotovaných pracovních místech Úřadem práce 76 uklízečů. Další ukazatel
vychází z jednání z příslušnými zaměstnanci Úřadu práce o možnostech zaměstnávání dalších osob.

Celkem za SMS:
Skutečnost roku
2017
13 092

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
na rok 2018

Upravený rozpočet
k 30.09.2018

6 870

14 449

Požadavek
na rok 2019
11 850

Návrh rozpočtu
na rok 2019
11 850

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů vč. odůvodnění meziročních
rozdílů:
1. § 3639 komunální služby - provoz SMS
Skutečnost roku
Schválený rozpočet
2017
na rok 2018
1 985
2 000

Upravený rozpočet
k 30.09.2018
2 150

Požadavek
na rok 2019
2 350

Návrh rozpočtu
na rok 2019
2 350

Náklady na provoz SMS zahrnují nákupy ostatních služeb pol. 5169 - tj. likvidace odpadu ve městě, vývoz
sběrné nádoby u sídla SMS, likvidace nebezpečného odpadu, platby za pronájem a vývoz VK kontejnerů při
vyklízení městských bytů, likvidace biologického odpadu (tráva, větve, vypletý plevel apod.), revize
plynových kotlů, elektro zařízení, hasičských přístrojů, zabezpečovacích zařízení, potisk výstražných vest,
očkování, pravidelné lékařské prohlídky, nově vstupní lékařské prohlídky, servisní prohlídky aut, STK,
praní prádla a další služby - za 550 tis.
náklady na ošacení a OOPP - pol. 5134 – tj. letní a zimní vybavení dle Směrnice a v souladu s bezpečností
práce, velké spotřeby pracovních rukavic, realizace veřejné služby, kde je nutné vykonavatelům VS
poskytnout OOPP. Tyto pomůcky proplácí zpětně ÚP, ale jen částečně (maximální výše příspěvku činí
1.000 Kč a celkové náklady na OOPP jsou cca 3.000 Kč na osobu) - 500 tis.
DHDM – pol. 5137– zejména nákup křovinořezů, fukarů, sekaček, výměna za vyřazené stroje a dalších
potřebných strojů k zajištění splnění úkolů dle požadavků odborů ve výši 200 tis.
Pol. 5139 – materiál a náhradní díly – to jsou lopaty, motyky, hrábě, košťata, násady, igelitové pytle na
odpad, žací struny, žací hlavy, nůžky na stříhání keřů, barvy, ředidla, štětce, náhr. díly do mulčovače,
křovinořezů, sekaček, fukarů, toaletní potřeby, kancelářské potřeby, a další drobné nákupy dle požadavků
odborů za 430 tis. Opravy pol. 5171 - nutné předsezonní a posezonní opravy sekaček, křovinořezů, pil,
fukarů apod. Další drobné opravy a vnitřní údržby budovy SMS ve výši 400 tis. A případné další drobné
nepředvídatelné výdaje.
Položka 5156 - PHM čerpány finance na benzín a naftu do automobilů (tranzit, Peugeot, Fabie) a oleje do
sekaček a motorových pil - 250 tis.
Plyn, elektrická energie - 163 tis., voda - celkem cca 7 tis.
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Další drobný výdaj je bolestné za vzniklé pracovní úrazy, který se však zvyšuje s nárůstem počtu
zaměstnanců - 100 tis. Dále léky, školení, knihy, potraviny a cestovné v celkové výši 70 tis.
2. § 3639 platy zaměstnanců SMS - kmenové +DPN
Skutečnost roku
Schválený rozpočet
2017
na rok 2018
8 320
3 630

Upravený rozpočet
k 30.09.2018
9 172

Požadavek
na rok 2019
7 600

Návrh rozpočtu
na rok 2019
7 600

Upravený rozpočet
k 30.09.2018
3 127

Požadavek
na rok 2019
1 900

Návrh rozpočtu
na rok 2019
1 900

3. § 3639 odvody do SP a ZP
Skutečnost roku
Schválený rozpočet
2017
na rok 2018
2 787
1 240

Návrh rozpočtu na platy a odvody na rok 2019 vychází jednak z počtu kmenových nedotovaných
zaměstnanců a z pracovních poměrů na dobu určitou, zejména v rámci veřejně prospěšných prací (tj.
dotovaných Úřadem práce). Maximální kapacita počtu zaměstnanců SMS byla usnesení RM navýšena na
140 zaměstnanců. Důvodem je realizace dvou projektů EU a větší počet zaměstnanců z ÚP. Informace o
přesném počtu poskytnutých dotovaných míst v roce 2019 bude poskytnuta Úřadem práce
pravděpodobně během ledna - února 2019. Dotace od ÚP na rok 2018 jsou 15 000,- Kč na osobu/měsíčně.
Navýšení rozpočtu je z důvodu avizovaného navýšení platových tarifů. Dále má být opět schválena vyšší
minimální mzda. Minimální mzda není v souladu s dotací od ÚP, tzn. že bude vyšší doplatek na mzdy.
Dalším kritériem jsou vládou navrhované právní úpravy o platových poměrech zam. ve veřejných službách a
správě, týkající se valorizace platových tarifů. S ohledem na tyto skutečnosti žádáme o vyšší rozpočet na
platy a odvody oproti skutečnosti r. 2018.
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Způsob výpočtu mezd do návrhu rozpočtu na rok 2019 - Příloha
Schválený rozpočet na r. 2018
Kmenoví zam.

VPP

Správci hřišť

Platy + nem.

2 720 tis.

910 tis.

1 642 tis.

Odvody

862 tis.

378 tis.

558 tis.

Do návrhu rozpočtu na rok 2019 jsme promítly navrhované zvýšení tarifních tabulek od
1/2019 pro kmenové zaměstnance (tj. schválený rozpočet navýšen o 6 %) + mimořádné odměny.
U Hřišťosprávců (rovněž kmenoví zaměstnanci) jsme odhadli výši platů za 6 měsíců, a to na
základě skutečnosti do 8/2018, odhadu do konce roku a dle informací personálního odd., o výši
průměrné mzdy hřišťosprávce, jelikož nastupovaly od 1. 7. 2018. Toto číslo vynásobili dvěma na
celý rok. Dále byla tato částka opět navýšena o 6 % z důvodu zvýšení minimální mzdy.
Hřišťosprávcům činí podstatnou část mzdy také příplatky za soboty, neděle a svátky + mimořádné
odměny.
Zvýšení minimální mzdy pro VPP. Návrh vlády ČR je 13 500,- Kč, přičemž ve stupnici platových
tarifů v 1. třídě, 12. stupeň je návrh vlády ČR 13 840,- Kč. Takže se zároveň musí upravit vnitřní
platový předpis pro zaměstnance VPP tak, aby vše bylo v souladu. Z tohoto důvodu jsme navýšili
rozpočet na mzdy o 6 % + mimořádné odměny.
Dotace na zaměstnance VPP zůstanou stejné dle uzavřených Dohod a městu se zvyšuje doplatek
na mzdy jednotlivých zaměstnanců.
Dále jsme vycházeli z předpokládaného počtu zaměstnanců a dosavadní skutečnosti takto:
schválený rozpočet + 6 % u kmenových a schválený rozpočet + 6 % u VPP a hřišťosprávců.

Rada města dne 24. 4. 2018 stanovila celkový počet zaměstnanců Střediska městských
služeb Děčín ve výši 140 zaměstnanců, z toho 26 zaměstnanců kmenových (dle usnesení RM
č. 18 09 29 03 ze dne 15. 5. 2018).
V současné době má SMS celkem 104 zaměstnanců.
Navrhovaný rozpočet na r. 2019
Kmenoví zam. včetně správců hřišť

VPP

Celkem

Platy + nem.

6 622 tis.

964 tis.

7 586 tis.

Odvody

1 504 tis.

389 tis.

1 893 tis.
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Provozní rozpočet – porovnání

Položky rozp.

r. 2016

r. 2017

r. 2018-schválený
rozp.

r. 2018-upravený
rozp.

5131

4

6

6

6

5133

1

1

1

2

5134

210

190

300

299

5136

1

1

-

1

5137

350

187

170

120

5139

370

430

270

270

5151

6

6

7

7

5153

110

130

105

105

5154

29

30

30

30

5156

250

220

270

270

5162

-

-

2

2

5163

-

-

22

22

5167

23

15

2

2

5169

480

350

378

628

5171

250

380

335

284

5173

1

2

2

2

5175

2

2

-

-

5192

13

50

100

100

Celkem

2100

2000

2000

2150

53 zam. k 31.12.

47 zam. k 31.12.

59

57 zam. k 1.2.2018

104 zam. k 1.10.2018

29 - Primátor - c) Jednotky sboru dobrovolných hasičů
Komentář odboru:

Veškeré výdajové účetní položky jsou zahrnuty do § 5512, bez org., ORJ 029. V roce 2018 nedošlo k žádným
úpravám v provozní části rozpočtu na činnost jednotek SDH.

Celkem za odbor:
Skutečnost roku
2017
3 324

(v tis. Kč)

Schválený rozpočet
rok 2018

Upravený rozpočet
k 30.09.2018

3 735

3 735

Požadavek na rok
2019

Návrh rozpočtu na
rok 2019

3 755

3 735

Požadavek rozpočtu na § 5512 se navrhuje navýšit oproti rozpočtu 2018 o 20 tis. Kč, z důvodu navýšení
mzdových nákladů.
§ 5512 – požární ochrana – podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů:
Položka
5011
5019
5021
5031
5032
5039
5134
5137
5139
5151
5153
5154
5155
5156
5161
5162
5163
5164
5167
5169
5171
5173
5175
5194
5362
5424

Název rozpočtové skladby
Platy (vedoucí JSDH)
Refundace mezd (členové JSDH)
Odměny členů JSDH
Zákonné odvody zaměstnavatele SZ (vedoucí JSDH)
Zákonné odvody zaměstnavatele ZP (vedoucí JSDH + čl. JSDH)
Refundace sociálního a zdravotního pojištění
Oděvy, obuv, výstrojní materiál
DDHM
Materiál, náhradní díly
Vodné, stočné
Plyn
Elektrická energie
Tuhá paliva
PHM
Poštovné, doručovací služby
Telefony
Pojištění (havarijní a odpovědnosti za škodu - technika PO)
Pronájem 2 garáží na vznášedlo, člun a tažné vozidlo Ford Tranzit
Školení, kurzy, odborná příprava JSDH
Služby, lékařské prohlídky, revize, popl. CCS, STK + měření emise
Opravy, údržba techniky
Cestovní náklady (vedoucí JSDH + členové JSDH)
Stravné a pitný režim při zásazích
Věcné dary (městem pořádané hasičské soutěže - ceny)
Správní poplatky
DPN (vedoucí JSDH)
CELKEM:

60

Částka (v tis. Kč)
425
65
1 040
100
120
23
120
140
100
40
240
130
23
402
1
2
60
15
60
140
435
10
30
10
4
20
3 755

29 - Primátor - d) krizové řízení
Komentář odboru:
Agenda krizového řízení je po organizační i účetní stránce začleněna do útvaru primátorky. Řízením je
pověřen bezpečnostní ředitel. Z důvodu pořizování materiálu humanitární pomoci a také nutnosti jeho
průběžné obměny, který je nezbytný k řešení následků krizových situací a přežití civilního obyvatelstva,
navrhuji zachovat stávající výši rozpočtu v § 5212. V roce 2019 bude v návaznosti na rozhodnutí
orgánů města realizována modernizace "Varovného a informačního systému" (VIS), který je
spolufinancován ze strukturálních fondů EU, opetračního programu ŽP. Pravděpodobně bude započato
také zvýšení mobilních i pevných stěn na levobřežní části města jako součást protipovodňových
opatření. V souvislosti s výše uvedeným je nutné zajistit tvorbu a aktualizaci plánů a příslušné
dokumentace prostřednictvím externích odborníků. Na rok 2019 je také plánován pravidelný audit v
oblasti ochrany utajovaných informací - zákon č.412/2005 Sb. V roce 2019 bude pracoviště krizového
řízení pokračovat ve vybavování pracoviště krizového štábu města a ORP (§ 5273). Po zkušenostech z
předchozích povodní a jiných mimořádných událostí (dále jen "MÚ") navrhuji v § 5279 udržovat finanční
prostředky jako rezervu na prevenci, přípravu a zabezpečení krizových opatření (povodně, sesuvy
půdy, skalní sesuvy a jiné mimořádné události) a také na odstraňování jejich následků, jak ukládá
krizový zákon č. 240/2000 Sb. v § 25 písm. a). Některá opatření (finanční výdaje) s tím související je
nutné řešit okamžitě. Upozorňuji také na skutečnost, že čerpání finančních prostředků nemůže být v
rozpočtovém období rovnoměrné a v některých případech nemusí být finanční prostředky určené na
rozpočtový rok zcela vyčerpány, neboť vznik MÚ a KS nelze předvídat.
Přestože se celkové náklady zvyšují, a to zejména v souvislosti s modernizací VIS, správními
poplatky za frekvence ČTÚ a provoz Krizového a informačního systému KISS, návrh
předpokládá zachovat výši rozpočtu stejnou jako v roce 2018. Zvýšené výdaje budou uhrazeny z
nevyčerpaných finančních prostředků plánovaných na záchranné a likvidační práce v důsledku
mimořádných událostí (§ 5279).

Celkem za odbor:
Skutečnost roku
2017
292

(v tis. Kč)

Schválený rozpočet
na rok 2018

Upravený rozpočet
k 30.09.2018

370

Požadavek
na rok 2019

370

Návrh rozpočtu
na rok 2019
370

320

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů vč. odůvodnění meziročních
rozdílů:
1. § 5212

Ochrana obyvatelstva celkem

Skutečnost roku
Schválený rozpočet
2017
2018
83
100

Upravený rozpočet
k 30.09.2018
100

61

Požadavek
na rok 2019

150

Návrh rozpočtu
na rok 2019
150

Zahrnuje činnost orgánů a složek při zabezpečování úkolů civilní ochrany - příprava obyvatelstva,
údržba prvků varování a vyrozumění, hospodaření s materiálem humanitární pomoci, evakuace
civilního obyvatelstva, nouzové ubytování, nezbytné prostředky k přežití civilního obyvatelstva, jako
například mobilní lehátka, přikrývky, ošacení pro postižené obyvatelstvo a další materiál potřebný
pro vybavení evakuačních středisek. Zahrnuje také opravy a udržování výstražného zařízení v
záplavovém území.
V roce 2019 bude pokračováno ve výměně vysoušečů, kterých je do budoucna třeba postupně
vyměnit cca 70 zastaralých kusů, přičemž cena jednoho vysoušeče činí cca 15 tis. Kč. Nakoupeny
budou také barely na pitnou vodu, prodlužovací kabely a další drobný materiál. Z finančních
prostředků je nutné také zajistit servis a údržbu materiálu. V rámci této kapitoly se hradí poplatek
Českému telekomunikačnímu úřadu za využívání vyhrazených frekvencí pro varovný informační
systém ve výši 17 tisic Kč. S největší pravděpodobností bude poprvé v roce 2019 nutno uhradit
poměrnou část pronájmu za umístění digitálních převaděčů signálu VIS.
2. § 5272

Poradenství, analýzy, studie, plány

Skutečnost roku
Schválený rozpočet
2017
na rok 2018
103
70

Upravený rozpočet
k 30.09.2018
70

Požadavek
na rok 2019
70

Návrh rozpočtu
na rok 2019
70

Zahrnuje poradenství, analýzy a studie vzniku mimořádných událostí, vyhodnocování
bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizace a kontrolu činností při řešení krizových
situací, včetně zabezpečení připravenosti k obraně státu. Dále pak zahrnuje aktualizaci
dokumentace a audity na úseku ochrany utajovaných informací.
V roce 2019 dojde k realizaci projektu "modernizace varovného a informačního systému" a také ke
zvýšení protipovodňových stěn levobřežní části města. Obě tyto investice si vyžádají aktualizaci
stávajících plánů, zejména digitálního povodňového plánu, jehož zpracovatelem je externí
dodavatel. V případě "modernizace varovného a informačního systému" bude nutné s ohledem na
složitost realizace zadat odborný dozor osobě s požadovanou kvalifikací. Proveden bude také audit
v oblasti ochrany utajovaných informací - zákon č. 412/2005 Sb.
3. § 5273

Činnost související s pracovištěm krizového řízení

Skutečnost roku
Schválený rozpočet
2017
na rok 2018
105
100

Upravený rozpočet
k 30.09.2018
100

Požadavek
na rok 2019

50

Návrh rozpočtu
na rok 2019

50

Zahrnuje činnost související s výdaji na vybavení pracoviště krizového řízení (technické vybavení
nebo informační podpora, audiovizuální a výpočetní technika) a ostatní výdaje na zvládnutí
krizových situací. Plánuje se pokračovat ve vybavování pracovišť a členů krizového štábu
pracovními pomůckami, nutnými pro řešení krizových situací. Dále úhradu služeb a nákup
odborné literatury a SW.
V roce 2019 se plánuje zakoupení ochranných pomůcek a vystrojení nových členů krizového
štábu. Z toho paragrafu je hrazen provoz krizového informačního a svolávacího systému.
4. § 5279
Skutečnost roku
2017

Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené
Schválený rozpočet
na rok 2018
1
100

Upravený rozpočet
k 30.09.2018
100

Požadavek
na rok 2019

100

Návrh rozpočtu
na rok 2019

Finanční prostředky slouží k zajištění opatření při vzniku mimořádné události a krizové situace
(sanace svahů, skalních masivů, zemní práce apod). Finanční prostředky je možné také využít
na podporu a úhradu nákladů humanitárních organizací a dalších složek podílejících se na řešení
krizových situací.
V rámci této položky se i v roce 2019 bude udržovat finanční rezerva pro případ vzniku mimořádné
události nebo krizové situace, která by si vyžádala financování záchranných a likvidačních prací.
Předpokládá se také podpora každoroční akce "Mladý záchranář", která má za cíl zvýšit vědomosti
o civilní připravenosti obyvatelstva zejména u mladé generace. Finanční částka bývá použita
zejména pro pořízení darů pro vítězná družstva a občerstvení.
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50

29 - Primátor - e) příspěvky sdružením
Komentář odboru:

Zahrnuje příspěvky Euroregionu Labe, Svazu měst a obcí ČR, Hospodářské a sociální radě okresu
Děčín, Asociaci měst pro cyklisty a Asociaci turistických informačních center.
Sdružení
Euroregion Labe
Svaz měst a obcí ČR
Hospodářská a sociální rada okresu Děčín
Asociace měst pro cyklisty
Asociace turistických informačních center
Celkem

Částka
198 000
158 000
30 000
15 000
5 000
406 000

Celkem za útvar:
Skutečnost roku
2017

(v tis. Kč)

Schválený rozpočet
na rok 2018

299

Upravený rozpočet
k 30.09.2018

310

355

Požadavek
na rok 2019

Návrh rozpočtu
na rok 2019

406

406

Požadavek
na rok 2019
406

Návrh rozpočtu
na rok 2019
406

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů:
1. § 6171 - příspěvky sdružením
Skutečnost roku Schválený rozpočet
2017
na rok 2018
299
310

Upravený rozpočet
k 30.09.2018
355

V roce 2018 byl rozhodnutím sněmu navýšen příspěvek Euroregionu Labe o 48 tis. Kč, tj. ze 3 na 4 Kč
na obyvatele.
Od roku 2019 byl navýšen příspěvek Svazu měst a obcí ČR, kdy na XVI. mimořádném sněmu Svazu
měst a obcí ČR konaném dne 7. září 2018 byla schválena změna variabilní části členského příspěvku na
3 Kč za obyvatele města s valorizační doložkou 2 % se zaokrouhlením na 2 desetinná místa od roku
2020.
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30 - odbor tajemník, oddělení personální a platové
Komentář odboru:
Při sestavování rozpočtu na rok 2019 bylo přihlíženo k očekávanému čerpání rozpočtu 2018
a dalším skutečnostem, které mohou ovlivnit sestavování rozpočtu.

Celkem za odbor:
Skutečnost roku
Schválený rozpočet
2017
na rok 2018
139 629
144 412

(v tis. Kč)
Upravený rozpočet
k 30.09.2018
158 483

Požadavek
na rok 2019
165 003

Návrh rozpočtu
na rok 2019
165 003

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů vč. odůvodnění meziročních
1. § 6112 Zastupitelstvo obce
Skutečnost roku
Schválený rozpočet
2017
na rok 2018
5 038
6 779

Upravený rozpočet
k 30.09.2018
7 479

Požadavek
na rok 2019
6 705

Návrh rozpočtu
na rok 2019
6 705

§ 6112 zahrnuje odměny a zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění členů zastupitelstva a dále
výdaje na cestovné a vzdělávání členů zastupitelstva.
Při sestavování rozpočtu na rok 2019 vycházíme z rozpočtu schváleného na rok 2018 a
očekávaného čerpání v roce 2018, ale bez "další odměny" členům zastupitelstva měst při
skončení volebního období se kterou bylo počítáno v rozpočtu na rok 2018 a navýšení
odměn zastupitelů o 15 %.
Náklady na cestovné a vzdělávání necháváme ve výši nákladů na roku 2018.
údaje jsou uvedeny v tis. Kč.
odměny zastupitelů
náhrady za DPN
OON členové výborů a komisí
zákonné odvody
zastupitelé cestovné a vzdělávání
Celkem

4 700
15
600
1 300
90
6 705

Zastupitelstva obcí - požadavek na rok 2019

6 705

2. § 6171 Místní správa (bez sociálního fondu)
Skutečnost roku
Schválený rozpočet
2017
na rok 2018
130 255
131 806

Upravený rozpočet
k 30.09.2018
144 142

MS - výdaje na platy
OON
DPN
Odstupné
Zákonné odvody
Cestovné a vzdělávání
Celkem

Požadavek
na rok 2019
151 521

Návrh rozpočtu
na rok 2019
151 521

109 306
1 200
500
300
38 015
2 200
151 521 tis. Kč
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Požadavek MS celkem na rok 2019

151 521 tis. Kč

§ 6171 - MS výdaje na platy, OON a odvody na sociální a zdravotní pojištění, cestovné a
vzdělávní MS, sociální fond.
Rozpočet na rok 2019 je sestaven na základě průběžného čerpání prostředků na platy v roce
2018 a zákonných odvodů zaměstnavatele. Finanční prostředky na platy jsou bez započtení
dotací od MF ČR určené na zajištění výkonu agendy SPOD, agendy pěstounské péče a agendy
sociální práce a bez účelově vázaných prostředků z projektů.
Platy:
V roce 2019 navrhujeme za odbor TAJ navýšení finančních prostředků na platy a s tím i zákonné
odvody zaměstnavatele. Tento požadavek vychází z těchto důvodů:
Rada města v průběhu roku 2018 projednala a schválila navýšení zaměstnanců o 2 zaměstnance
k posílení činnosti OSU, o 1 zaměstnance na OMH, o 1 zaměstnance k posílení činnosti OSC a ŽÚ
a 1 zaměstnance na pracovní místo odboru TAJ (tzv. pověřenec).
S platy těchto zaměstnanců nebylo v rozpočtu 2018 počítáno, a proto musel být rozpočet na rok 2019
navýšen o tuto částku.
Částka 2 245 tis. Kč
Rada města dále projednala a schválila navýšení zaměstnanců o 2 místa na OSV (1 místo referent
sociálních věcí a 1 místo opatrovnice) a 2 místa na OR. Zaměstnanci nastoupili do pracovního poměru
v 09/2018 a byly na ně rozhodnutím Rady města navýšeny prostředky do konce roku. Proto v rozpočtu
na rok 2019 nárokujeme prostředky na platy na tyto zaměstnance za dobu 9 měsíců.
Částka 1 026 tis. Kč
Dále navýšení OON během roku 2018 rozpočtované prostředky nestačily a bylo nutné navýšit
tuto položku vnitřní změnou.
Částka 500 tis. Kč
V rozpočtu na rok 2019 je zohledněno avizované tarifní navýšení platů a také skutečnost, že dotace
na sociální práci pro rok 2018 nepokryla celé náklady na platy a zákonné odvody a ty byly hrazeny
z vlastních zdrojů města.
V rozpočtu na rok 2019 je počítáno s platovými postupy zaměstnanců.
Částka 70 tis. Kč
Dočasná pracovní neschopnost byla během roku 2018 taktéž navyšována, proto byla na rok
2019 navýšena.
Částka 100 tis. Kč
Rada města ke konci roku 2018 schválila navýšení o 1 zaměstnance na administrativní a předarchivní
činnost k posílení činnosti OSU .
S obsazením tohoto místa počítáme začátkem roku 2019.
Částka 300 tis. Kč
Zákonné odvody zaměstnavatele:
Zaměstnavatel odvádí zákonné odvody na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění ve výši 34 % z
objemu prostředků vyplacených na platy a odměny z dohod.
Částka 38 015 tis. Kč
Cestovné a vzdělávání
Při sestavování rozpočtu na cestovné a vzdělávání jsme vycházeli z průběžného čerpání
a očekávané skutečnosti v roce 2018, a proto návrh ponecháváme v původní výši.
Cestovné a vzdělávání - požadavek na rok 2019 - 2 200 tis. Kč
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Celkový stanovený počet zaměstnanců statutárního města Děčín zařazených do Magistrátu města je k 1.
10. 2018 283 zaměstnanců. Kromě zaměstnanců v mimoevidenčním stavu, zaměstnanců, kteří zastupují za
dlouhodobě nemocné a zaměstnanců zaměstnaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní
poměr.
3. § 6171 Sociální fond statutárního města Děčín
Skutečnost roku
Schválený rozpočet Upravený rozpočet
2017
na rok 2018
k 30.09.2018
4 221
5 617
6 652

4. § 3429 Sociální fond statutárního města Děčín
Skutečnost roku
Schválený rozpočet Upravený rozpočet
2017
na rok 2018
k 30.09.2018
115
210
210

Požadavek
na rok 2019
6 557

Návrh rozpočtu
na rok 2019
6 557

Požadavek
na rok 2019

Návrh rozpočtu
na rok 2019
220

220

Komentář je uveden v tabulce č. 8 určené pro Sociální fond statutárního města Děčín
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31 - odbor provozní a organizační
Komentář odboru:
Celkem za odbor: OPO
Skutečnost roku
2017

(v tis. Kč)

Schválený rozpočet
na rok 2018

43 604

Upravený rozpočet
k 30.09.2018

46 835

51 007

Požadavek
na rok 2019

Návrh rozpočtu
na rok 2019

53 749

50 695

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů vč. odůvodnění meziročních
rozdílů:

Požadavek provozního rozpočtu odboru provozního a organizačního pro rok 2019 vychází z výsledků
rozborů hospodaření za rok 2017 a rozboru za 3. čtvrtletí 2018, kdy sledujeme nárůst a pokles jednotlivých
výdajů souvisejících s provozem magistrátu města. Dále jsou zde zahrnuty i další opravy. Úpravy budou
schválené dle koncepce úprav magistrátních budov.
1. § 2143 cestovní ruch
Skutečnost roku
Schválený rozpočet Upravený rozpočet
Požadavek
Návrh rozpočtu
2017
na rok 2018
k 30.09.2018
na rok 2019
na rok 2019
3 343
3 145
3 815
3 525
3 525
Komentář:
Rozpočet pro rok 2019 je postaven na provozní potřebě oddělení včetně potřeb dvou infocenter. Část
rozpočtu je smluvně vázána (účasti v destinačních fondech), marketing (tiskoviny, reklama, marketing
Labské stezky), veletrhy, provozní výdaje turistických informačních center, zahájení turistické sezóny a
dotace na provoz výletní lodi. Podrobný rozpis akcí je v samostatné příloze.
2. § 6171 státní správa a územní samospráva
Skutečnost roku
Schválený rozpočet Upravený rozpočet
Požadavek
Návrh rozpočtu
2017
na rok 2018
k 30.09.2018
na rok 2019
na rok 2019
39 548
42 930
45 504
49 554
46 500
Komentář:
Tento paragraf zahrnuje veškeré výdaje spojené s provozem magistrátu města a podporu PO. Požadavek
na rok 2019 je sestaven z reálného čerpání v roce 2017 a dle skutečnosti 3. čtvrtletí 2018. Jsou navýšeny
výdaje na oddělení kanceláře primátorky (nový projekt Tvoříme Děčín a tisk nové publikace), výdaje na
kancelářské vybavení, služby pošt a na technickou podporu software a hardware (nová PC). Případný
nárůst tepla a ostatních energií bude řešen až podle vývoje v zimním období 2018-2019. Meziročně
náklady snižujeme v položkách, které dokážeme ovlivnit. Podrobnější rozpis hlavních položek je v
příloze.
3. § 6118 volby
Skutečnost roku
2017

Schválený rozpočet
na rok 2018
0
0

Upravený rozpočet
k 30.09.2018
878

Komentář:
Volby ÚZ 98187 bude stanoveno dle skutečně obdržené státní dotace

Požadavek
na rok 2019

0

Návrh rozpočtu
na rok 2019

0

4. § 3639 veřejné WC, funkce energetika
Skutečnost roku
Schválený rozpočet Upravený rozpočet
Požadavek
Návrh rozpočtu
2017
na rok 2018
k 30.09.2018
na rok 2019
na rok 2019
713
760
810
670
670
Komentář:
Rozpočet pro rok 2019 vychází z provozní potřeby provozu veřejných WC (ul. Maroldova a Teplická) materiál, opravy a udržování.
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OPO – CR: Návrh rozpočtu na rok 2019

Smluvně vázané položky

Destinační fond České Švýcarsko
Destinační fond České středohoří
A.T.I.C. členství
Nájem TIC hl. nádraží, knihovna

spolupráce s agenturou v souvislosti propagace města,
50 000 prezentace města na akcích agentury
spolupráce s agenturou v souvislosti propagace města,
20 000 prezentace města na akcích agentury
0
0
70 000

Doprava
Dotace na provoz výletní lodi

400 000

Marketing veletrhy
Labská stezka-marketing
Slovakiatour Bratislava
HW Praha
Polsko, Německo, Holandsko

15 000
20 000
20 000
150 000

Fam tripy, press tripy

50 000

Rozhledové panely, infrastruktura, atd.
Promo předměty města

150 000
300 000

Zahájení turistické sezóny

200 000
905 000

Rozvoj
Letáky
Časopis
Reklamní plochy, inzerce, spoty, online inzerce
grafické práce
Provoz infocenter
nákup zboží
provozní záležitosti, elektrika atd.
drobné úpravy
Celkem

spolupodíl
na
press
tripech
organizovaných
Czechtourismem nebo Ústeckým krajem - zpětná vazba
dokládána články
obnova infrastruktury, rozvoj dalších aktivit pro turisty,
polygon, údržba běžeckých a NW tras
tužky, bloky, samolepky, magnetky atd.
5. ročník společné akce s děčínským zámkem,
požadavek vedení na rozšiřování akce, letos současně
zahájení sezóny na Labské stezce

200 000
200 000
300 000 využívání billboardů, prezentace města a akcí pro turisty
využívání korporátní identity na veškerých materiálech a
200 000 prohlubování brandu města v návaznosti na rozvoj CR
900 000
900 000 (30% rabat)
250 000
100 000 údržba a opravy zařízení
1 250 000
3 525 000
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Popis položek z rozpočtu OPO 2016, 2017, 2018, 2019 (nad 200 tis. Kč)
ORG KAP ODPA

WC
BOZP

Oddělení
provozu

69
Oddělení
informačních
technologií

Právník exter.
Zpravodaj
Vozový park
Stravenky

5143
5144
5233
5237
5239
5239

31
31
31
31
31
31

3639
3639
6171
6171
6171
6171

5240
5242
5242
5242
5242
5242
5242
5242
5242
5242
5242
5242
5242
5242
5611
5619
5623

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

5245
5245
5245
5245
5245
5247
5248
5250
5251
5251
5266

POL

Popis

Skutečnost 2016

skutečnost 2017

Schválený
rozpočet 2018

0
0
203 280
635 090
652 041
515 353

239 937
306 304
215 380
642 181
643 266
566 629

330 000
340 000
250 000
650 000
650 000
500 000

394 884

751 911

522 343
1 071 894
378 108
398 930
2 869 863
2 711 689
1 812 448
486 929
3 065 367
275 481
1 481 104
1 723 744
31 693
501 744

Upravený
rozpočet k
31.7.2018

Skutečnost k
31.7.2018

Návrh 2019

poznámka

330 000
340 000
250 000
650 000
650 000
500 000

149 384
159 758
139 245
287 601
298 341
294 588

330 000
340 000
250 000
650 000
650 000
550 000

700 000

1 305 000

415 582

1 430 000

563 807
1 189 062
260 375
350 100
2 695 393
2 064 290
1 410 983
227 166
3 668 266
217 800
1 179 596
1 473 151
224 277
494 330
375 086
280 000

620 000
1 200 000
300 000
380 000
3 000 000
2 400 000
1 400 000
200 000
3 400 000
200 000
1 400 000
2 520 000
300 000
850 000
250 000
500 000

620 000
862 000
300 000
380 000
3 000 000
2 400 000
1 400 000
200 000
3 464 000
200 000
1 400 000
2 157 000
300 000
850 000
250 000
500 000

451 915
861 240
180 656
206 609
1 465 787
834 986
1 041 015
157 736
1 727 674
127 050
562 520
578 515
21 073
586 769
194 283
280 000

tisk nové publik., propag. Projekt. "Tvoříme
Děčín"
650 000 nelze ovlivnit
2 500 000 Obřadní síň + budova A6 (býv.knihovna)
300 000
500 000
3 000 000
2 700 000 nárůst cen o 10%
1 800 000
230 000
3 400 000
200 000
1 200 000 snížení
3 800 000 střecha B1
230 000 snížení
1 000 000
250 000
500 000

5166
5139
5139
5169

WC - Teplická
WC - Maroldova
Konzultační, poraden. služby bezpečnostního technika
Kancelářské potřeby
Nákup materiálu j.n. - tonery originál
Nákup ostatních služeb - tonery repas

6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171

5038
5137
5139
5151
5152
5154
5161
5162
5163
5166
5169
5171
5142
5162
5137
5166

Primátorka
Pojistné na úrazové pojištění - platby zaměstnancům
DDHM - kancelářské vybavení (nábytek, židle, drobná elektronika)
Nákup materiálu
Studená voda
Teplo
Elektrická energie
Služby pošt - poštovné
Služby telekomunikací - pevné linky
Služby peněžních ústavů - pojištění nemovitého majetku města
Konzultační, poraden.služby - audity EO a projektů
Nákup ostatních služeb (revize, Technické služby, čištění kanalizace, ISO)
Opravy a udržování (staveb. úpravy budov, opravy stoupaček, střech atd.)
Realizované kurzové ztráty
Služby telekomunikací - Vodafone
Nákup mobilních přístrojů
Architekt města

31
31
31
31
31

6171
6171
6171
6171
6171

5137
5139
5162
5169
5172

DDHM (nákup PC, tiskáren, notebooku)
Nákup materiálu j.n. (kabely, klávesnice)
Služby telekomunikací-internetová konektiva, kamerový systém MP
Nákup ostatních služeb-technická podpora sw vybavení, úpravy sw
Programové vybavení - nákup softwaru

1 167 376
403 418
2 683 909
3 962 534
503 556

1 543 424
248 224
2 729 449
4 711 559
426 703

2 500 000
350 000
2 800 000
5 000 000
800 000

2 280 000
350 000
2 800 000
5 000 000
800 000

944 295
145 799
1 534 950
2 728 337
437 910

3 700 000
300 000
2 800 000
5 970 000
770 000

31
31
31
31
31
31

6171
6171
6171
6171
6171
6171

5169
5166
5169
5156
5171
5169

Nákup ostatních služeb - Uklid v prostorách budov magistrátu
Konzultační, poraden.služby - externí právník magistrátu
Nákup ostatních služeb - tisk a distribuce Zpravodaje, inzerce
Pohonné hmoty a maziva
Opravy a udržování vozidel
Stravenky
Ostatní položky pod 200 tis.Kč

1 109 224
1 959 471
1 027 581
477 528
239 628
1 354 334
1 285 435

1 600 541
1 998 487
1 133 607
464 846
263 111
1 859 369
1 416 714

1 600 000
2 100 000
1 100 000
550 000
250 000
2 800 000
1 500 000

1 600 000
2 100 000
1 100 000
550 000
250 000
2 800 000
1 410 000

835 051
1 177 330
689 700
257 529
82 340
1 054 424
862 723

1 600 000
2 100 000
1 104 000 24x45.980,- Kč dle smlouvy
550 000
200 000 snížení
2 600 000 snížení
1 400 000

Předpokládaná skutečnost bez projektů a od r.2016 i bez ÚZ

35 905 979

38 435 324

43 690 000

43 348 000

21 772 715

49 554 000

nákup nových PC
snížení
GDPR upgrade
snížení

32 - odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
Komentář odboru:

Celkem za odbor:
Skutečnost roku
2017

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
na rok 2018

47

Upravený rozpočet
k 30.09.2018

50

Požadavek
na rok 2019

65

Návrh rozpočtu
na rok 2019
50

50

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů:
1. § 2141 - vnitřní obchod
Skutečnost roku
Schválený rozpočet
2017
na rok 2018
15
0
komentář

Upravený rozpočet
k 30.09.2018
15

Požadavek
na rok 2019

0

Návrh rozpočtu
na rok 2019

0

2. § 2229 - znalecké posudky, nájemné aj.
Skutečnost roku
Schválený rozpočet Upravený rozpočet
Požadavek
2017
na rok 2018
k 30.09.2018
na rok 2019
32
50
50
50
Komentář
jedná se o částku na znalecké posudky související s řízení o přestupcích

70

Návrh rozpočtu
na rok 2019

50

33 - odbor stavební úřad
Komentář odboru:

při sestavování rozpočtu na r. 2019 jsou respektovány požadavky a uzavřené smlouvy o dílo v souvislosti s
pokračováním prací na novém Územním plánu Děčín, průběžné aktualizaci územně-analytických podkladů
ORP Děčín II.etapa, digitalizaci územních plánů obcí ORP Děčín, dále požadavky na zpracování územních
studií, ArcGIS-každoroční licence s podporou software pro odbor stavební úřad a nově v souvislosti se změnou
legislativy software pro evidenci a grafické znázornění závazných stanovisek, vydávaných od 1.1.2018
Úřadem územního plánování.

Celkem za odbor:
Skutečnost roku
2017

(v tis. Kč)

Schválený rozpočet
na rok 2018

1 292

Upravený rozpočet
k 30.09.2018

2 226

2 226

Požadavek
na rok 2019

Návrh rozpočtu
na rok 2019

2 312

2 292

Požadavek
na rok 2019
2 272

Návrh rozpočtu
na rok 2019
2 272

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů:
1. § 3635 - územní plánování
Skutečnost roku Schválený rozpočet
2017
na rok 2018
1 283
2 206

Upravený rozpočet
k 30.09.2018
2 206

komentář:
úprava návrhu Územního plánu Děčín a vyhodnocení vlivů ÚP
na udržitelný rozvoj území po společném jednání, včetně
souvisejících výdajů (např. podklady k projednání se SRN a další)

1 442 320

průběžná aktualizace ÚAP v r. 2019 - II. etapa
(dle SoD - připravováno do RM)

129 470

digitalizace ÚP obcí v ORP Děčín

100 000

zpracování územních studií

300 000

ArcGIS

100 000

evidence a grafické znázornění závazných stanovisek pro
potřeby Úřadu územního plánování - změna legislativy

200 000

celkem

2 271 790

2. § 3639 - znalecké posudky, studie
Skutečnost roku
2017

Schválený rozpočet
na rok 2018
9
20

Upravený rozpočet
k 30.09.2018
20

Požadavek
na rok 2019

40

Návrh rozpočtu
na rok 2019

komentář:
obsahuje výdaje (podklady) pro činnost odboru stavební úřad ve věci znaleckých a statických posudků,
kontroly hranic pozemků, hodnocení hladiny hluku apod.
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20

34 - odbor životního prostředí
Komentář odboru: životního prostředí
Celkem za odbor:
Skutečnost roku
2017

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
na rok 2018

18 912

18 390

Upravený rozpočet
k 30.09.2018
19 201

Požadavek
na rok 2019

Návrh rozpočtu
na rok 2019

19 900

19 680

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů vč. odůvodnění meziročních rozdílů:
1. § 1014 - zvláštní veterinární péče
Skutečnost roku
Schválený rozpočet
2017
na rok 2018
1 100
1 103

Upravený rozpočet
k 30.09.2018
2 192

Požadavek
na rok 2019

1 100

Návrh rozpočtu
na rok 2019

1 100

Zahrnuje veterinární péči o nalezená či odebraná týraná zvířata /380 tis. Kč/, veškerý provoz útulku pro zvířata /260 tis.
Kč/, hromadné očkování psů a koček proti vzteklině /50 tis. Kč/, DDD činnosti na území města, tj. deratizaci (potkani a
jiní škodliví hlodavci) a desinsekci (hmyz) a dále regulaci přemnožené populace zvířat - koček a holubů /410 tis. Kč/ a
zajištění asanace (úklid kadáverů). V rámci zajištění provozu útulku pro zvířata kromě běžných provozních nákladů
(energie, voda, krmení pro zvířata, likvidace odpadů, atd.) se průběžně provádí opravy bud a podlážek pro psy, v plánu
je dokončit rekonstrukci ohrad pro větší zvířata, nákup nových bud pro psy, oprava střechy provozní budovy a postupná
obměna pletiva oplocení (z roku 2000), dle finančních a časových možností. Hromadné očkování psů a koček proběhne
v rámci jarní a podzimní akce ve všech částech města Děčín, kdy jsou zároveň prováděny kontroly značení a evidence
zvířat. Shodně bude provedena v rámci jarní a podzimní akce deratizace, jejíž pravidelné provádění brání extrémnímu
přemnožení škodlivých hlodavců a s tím souvisejících problémů (škody, nemoci, poranění, ...) na území celého města
Děčín. V případě desinsekce se jedná o nahodilé případy, především likvidace vosích a sršních hnízd na veřejných
prostranstvích. U regulace přemnožené populace zvířat se regulace u kočičí populace provádí v průběhu celého roku
dle požadavku občanů a ve spolupráci s nimi, kdy jsou zvířata přijata do útulku a kočky kastrovány. Regulace
zdivočelých městských holubů proběhne dle metodiky ke konci roku opět, shodně jako u deratizace, jako jediná
možnost zabránění jejich extrémnímu přemnožení a tím vzniku řady souvisejících problémů (škody na majetku,
znečištění, zdravotní rizika pro občany, aj.). Na přelomu zimy a jara se následně dokončují odchyty v případě
pokračujících problémů v některých lokalitách.
2. § 1037 - lesní hospodářství a myslivost
Skutečnost roku
Schválený rozpočet Upravený rozpočet
Požadavek
Návrh rozpočtu
2017
na rok 2018
k 30.09.2018
na rok 2019
na rok 2019
387
20
20
20
Komentář:
Zahrnuje finanční prostředky na nákup materiálu pro účely státní správy lesů a myslivosti, neinvestiční dotace
prospěšným společnostem.
10.000,- Kč bude poskytnuto na nákup materiálu a pracovních potřeb pro účely státní správy lesů a myslivosti
(nákup loveckých lístků).
10.000,- Kč bude poskytnuto jako finanční příspěvek na hodnocení myslivecké přehlídky trofejí v roce 2019
podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.
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3. § 1039 - Lesní úřad Děčín, p. o.
Skutečnost roku
Schválený rozpočet
2017
na rok 2018
693
500

Upravený rozpočet
k 30.09.2018
500
72

Požadavek
na rok 2019

1 000

Návrh rozpočtu
na rok 2019

1 000

Komentář:
Upřednostnění rekreačních funkcí lesa s odkazem na zřizovací listinu a úkol v hmotné zainteresovanosti
a v souladu se schválenou koncepcí hospodaření v lesích města Děčín.
4. § 3721 - sběr a svoz nebezpečných odpadů
Skutečnost roku
2017

Schválený rozpočet
na rok 2018
0
0

Upravený rozpočet
k 30.09.2018

0

Požadavek
na rok 2019

60

Návrh rozpočtu
na rok 2019

60

Finanční prostředky z této kapitoly budou použity na placení faktur za odstraňování autovraků z pozemků, které nemají
způsob využití komunikace. Jedná se především o lesní pozemky, z kterého musí být autovrak bezodkladně přemístěn
na vybrané parkoviště a zde je umístěn dle zákona o odpadech po dobu 2 měsíců, (v praxi cca 3 měsíce – nabytí
právní moci…) a teprve poté může být předán na ekologickou likvidaci. Město hradí a poté vymáhá na vlastníkovi
autovraku vynaložené finanční prostředky (za předpokladu, že vlastníka zjistí).
5. § 3733 - monitoring půdy a podzemní vody
Skutečnost roku
2017

Schválený rozpočet
na rok 2018
1
20

Upravený rozpočet
k 30.09.2018
20

Požadavek
na rok 2019

20

Návrh rozpočtu
na rok 2019

20

Finanční prostředky z této kapitoly budou využity na financování hydrodynamických odběrů podzemní vody, včetně
zprávy o monitoringu podzemních vod, dále na financování rozborů s podezřením na kontaminaci půdy a podzemních
vod, dále na monitoring půdy a podzemních vod při haváriích na vodních tocích.
6. § 3741 - Zoologická zahrada Děčín, p. o.
Skutečnost roku
Schválený rozpočet
2017
na rok 2018
15 244
15 000

Upravený rozpočet
k 30.09.2018
14 719

Požadavek
na rok 2019
16 000

Návrh rozpočtu
na rok 2019
15 800

Požadavek
na rok 2019

Návrh rozpočtu
na rok 2019

Komentář je v samostatné příloze
7. § 3742 - sanace a monitoring skalních masívů
Skutečnost roku
Schválený rozpočet
2017
na rok 2018
1 484
1 700

Upravený rozpočet
k 30.09.2018
1 700

1 650

1 650

I. Monitoring skalních masivů probíhá v lokalitách Stoličná hora, Pastýřská stěna - Teplická ulice a Labské nábřeží.
Měření na výše uvedených lokalitách je z dlouhodobého hlediska nezbytné pro sledování vývoje pohybů skalních
masivů a na základě toho přistoupení k případnému zabezpečení proti jejich zřícení a jako posanační monitoring, tj.
sledování účinnosti nápravných sanačních opatření.
Výše finančních prostředků potřebných k provozování dlouhodobého kontrolního monitoringu na výše uvedených
lokalitách činí 1 376 112 Kč včetně DPH ročně (Smlouva o dílo č. 437/2007/OŽP ze dne 01.07.2007 včetně dodatků).
II.Dále jsou finanční prostředky požadovány na geotechnická posouzení.
8. § 3769 - ostatní správa v ochraně životního prostředí
Skutečnost roku
2017

Schválený rozpočet
na rok 2018
0
50

Upravený rozpočet
k 30.09.2018
50

Požadavek
na rok 2019

50

Návrh rozpočtu
na rok 2019

30

Finanční prostředky jsou požadovány v rámci výkonu státní správy v přenesené působnosti v ochraně přírody a krajiny,
povolování kácení dřevin, na znalecké posudky. V rámci správních řízeních, kdy dokazování stavu věci (stromů,
poškození majetku) je dle správního řádu na správním orgánu, který kácení povoluje. Z dlouhodobé praxe a
narůstajícího množství složitých či sporných případů vyvstala potřeba zpracování posudků stavu dřevin, poškození
majetku (statické posudky), či oponentních posudků atp., aby bylo možné ve věci řádně prokázat skutečný stav a vydat
rozhodnutí.
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35 - odbor ekonomický
Komentář odboru:

Návrh rozpočtu zahrnuje předpokládanou daň z přidané hodnoty za město Děčín a neplánované vratky,
které vyplývají např. z předčasného ukončení smluv o nájmu vč. vyúčtování služeb apod.

Celkem za odbor:
Skutečnost roku
2017

(v tis. Kč)

Schválený rozpočet
na rok 2018

6 567

Upravený rozpočet
k 30.09.2018

2 300

11 631

Požadavek
na rok 2019

Návrh rozpočtu
na rok 2019

1 800

1 800

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů:
1. § 6310 - úroky ze střednědobého úvěru
Skutečnost roku
Schválený rozpočet
2017
na rok 2018
14
500

Upravený rozpočet
k 30.09.2018
500

Požadavek
na rok 2019

0

Návrh rozpočtu
na rok 2019

0

Jedná se o úroky ze střednědobého úvěru ve výši 100 mil. Kč přijatého od KB, a. s., které nebudou zahrnuty
do pořizovací ceny investic.
2. § 6399 - ostatní finanční operace
Skutečnost roku
Schválený rozpočet
2017
na rok 2018
6 485
1 500

Upravený rozpočet
k 30.09.2018
10 087

Požadavek
na rok 2019
1 500

Návrh rozpočtu
na rok 2019
1 500

Požadavek
na rok 2019

Návrh rozpočtu
na rok 2019
300

Zahrnuje předpokládanou daň z přidané hodnoty za město.
3. § 6409 - ostatní činnosti
Skutečnost roku
Schválený rozpočet
2017
na rok 2018
68
300

Upravený rozpočet
k 30.09.2018
1 044

300

Zahrnuje výdaje na vratky z minulých let dle věcného podkladu příslušných útvarů (nájemné z pozemků,
nájemné z hřbitovního místa, vyúčtování služeb) a spoluúčast města na pojistném plnění (náhrady,
vzniklé škody za úraz).
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36 - odbor rozvoje
Komentář odboru:
Celkem za odbor:
Skutečnost roku
2017
29 772

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
na rok 2018

Upravený rozpočet
k 30.09.2018

7 200

57 433

Požadavek
na rok 2019

Návrh rozpočtu
na rok 2019

9 121

7 200

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů vč. odůvodnění meziročních
rozdílů:
1. § 2212 - silnice
Skutečnost roku
Schválený rozpočet Upravený rozpočet
Požadavek
Návrh rozpočtu
2017
na rok 2018
k 30.09.2018
na rok 2019
na rok 2019
11 222
0
18 417
0
0
Jednalo se o opravy MK, mostků a propustků, které byly realizovány OR na základě požadavků dotčených
odborů.
2. § 2321 - odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
Skutečnost roku
Schválený rozpočet Upravený rozpočet
2017
na rok 2018
k 30.09.2018
1 177
0
1 621

Požadavek
na rok 2019

0

Návrh rozpočtu
na rok 2019

0

Jednalo se o opravy dešťových kanalizací, které byly realizovány OR na základě požadavků dotčených
odborů.
3. § 2341 - nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení
Skutečnost roku
Schválený rozpočet Upravený rozpočet
2017
na rok 2018
k 30.09.2018
337
0
487
Odvedení dešťových vod p.p.č. 319, k.ú. Vilsnice.

Požadavek
na rok 2019

4. § 3111 - mateřské školy
Skutečnost roku
Schválený rozpočet
2017
na rok 2018
1 749
0
Opravy MŠ.

Upravený rozpočet
k 30.09.2018
1 820

Požadavek
na rok 2019

5. § 3113 - základní školy
Skutečnost roku
Schválený rozpočet
2017
na rok 2018
603
0
Opravy ZŠ.

Upravený rozpočet
k 30.09.2018
1 731

Požadavek
na rok 2019

6. § 3143 - školní družiny a kluby
Skutečnost roku
Schválený rozpočet
2017
na rok 2018
0
0
Opravy ŠD.

Upravený rozpočet
k 30.09.2018
2 336

Požadavek
na rok 2019

7. § 3322 - zachování a obnova kulturních památek
Skutečnost roku
Schválený rozpočet Upravený rozpočet
2017
na rok 2018
k 30.09.2018
3 180
0
8 306
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Požadavek
na rok 2019

0

0

0

0

0

Návrh rozpočtu
na rok 2019

Návrh rozpočtu
na rok 2019

Návrh rozpočtu
na rok 2019

Návrh rozpočtu
na rok 2019

Návrh rozpočtu
na rok 2019

0

0

0

0

0

Oprava zámku Děčín a obnova ovčího můstku.
8. § 3326 - pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního dědictví
Skutečnost roku
Schválený rozpočet Upravený rozpočet
Požadavek
2017
na rok 2018
k 30.09.2018
na rok 2019
308
0
0
Obnova Kaple Panny Marie Pomocné.
9. § 3412 - sportovní zařízení v majetku města
Skutečnost roku
Schválený rozpočet Upravený rozpočet
2017
na rok 2018
k 30.09.2018
5 374
0
4 750
Vrt DC 1.

Požadavek
na rok 2019

0

0

Návrh rozpočtu
na rok 2019

Návrh rozpočtu
na rok 2019

0

0

10. § 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace
Skutečnost roku
Schválený rozpočet Upravený rozpočet
Požadavek
Návrh rozpočtu
2017
na rok 2018
k 30.09.2018
na rok 2019
na rok 2019
0
0
200
200
200
Akce PaR 2018 - Odtrhněme děti od tabletů a vyvětrejme je na čerstvém vzduchu - 200 tis. Kč - jedná se o
jeden z vítězných návrhů Tvoříme Děčín 2018. Na Pastýřské stěně a v zámeckých zahradách budou
vybudovány trasy pro orientační běh dětí. Akce se bude realizovat postupně formou jednotlivých
objednávek, které na sebe navazují, peníze budou tedy potřeba i v měsících lednu a únoru 2019.
11. § 3635 - ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)
Skutečnost roku
Schválený rozpočet Upravený rozpočet
2017
na rok 2018
k 30.09.2018
747
7 200
8 501

Požadavek
na rok 2019
8 921

Návrh rozpočtu
na rok 2019
7 000

Strategický plán města Děčín 2021 - 2027 + podkladová analýza - 600 tis.Kč (byla podána žádost o dotaci v
06/2018 na financování tvorby těchto dvou dokumentů, dotace je ve výši 95%, tvorba dokumentů proběhne i
v případě neobdržení dotace, neboť se jedná o důležité dokumenty města potřebné pro plánování a pro
podávání žádostí o dotace do různých dotačních titulů).
Revitalizace Komenského nám. - 300 tis. Kč - jedná se o podklady pro přípravu architektonické soutěže,
např. zpracování zadání soutěže a jejích příloh, pronájmy místností, odměny studentům ze škol na území
(ZŠ Komenského n., Gymnázium Děčín a Evropská obchodní akademie) a spolupráce s veřejností z okolí.
PD na 1. etapu revitalizace Bynova - 2 021 tis. Kč
PD na Lávku přes Labe a Ploučnici - 4 000 tis. Kč
Další projektové studie a dokumentace, provozní dokumentace včetně nasmlouvaných PD - 2 000 tis. Kč
12. § 3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Skutečnost roku
Schválený rozpočet Upravený rozpočet
Požadavek
2017
na rok 2018
k 30.09.2018
na rok 2019
2 921
0
6 778
Demolice obj.Teplická, odvlhčení a výměna oken obj. Pastýřská stěna.
13. § 3742 - chráněné části přírody
Skutečnost roku
Schválený rozpočet
2017
na rok 2018
499
0
Zabezpečení skal.

Upravený rozpočet
k 30.09.2018
1 010

Požadavek
na rok 2019

14. § 5512 - požární ochrana
Skutečnost roku
Schválený rozpočet
2017
na rok 2018
1 307
0
Opravy hasičských zbrojnic.

Upravený rozpočet
k 30.09.2018
923

Požadavek
na rok 2019
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0

0

0

Návrh rozpočtu
na rok 2019

Návrh rozpočtu
na rok 2019

Návrh rozpočtu
na rok 2019

0

0

0

15. § 6171 - činnost místní správy
Skutečnost roku
Schválený rozpočet
2017
na rok 2018
348
0
Výměna oken v budovách magistrátu.

Upravený rozpočet
k 30.09.2018
553
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Požadavek
na rok 2019

0

Návrh rozpočtu
na rok 2019

0

37 - odbor místního hospodářství
Komentář odboru:

Návrh rozpočtu OMH zahrnuje požadavky na financování oprav, údržby, služeb a dalších výdajů v oblastech
majetkové správy, a to v oddíle tělovýchovy (opravy a údržba sportovních zařízení), bytového hospodářství,
pohřebnictví (údržba hřbitovů a pohřby bez pozůstalých), komunálních služeb (opravy a údržba nebytových
objektů a bytů v nebytových domech, daň z nabytí nemovitých věcí), údržby skal. Na úseku požární ochrany
zajištuje OMH opravy a údržbu objektů hasičských zbrojnic a od r. 2015 i opravy a údržbu nemovitého
majetku ve výpůjčce příspěvkových organizací města a nemovitého majetku dříve spravovaného odborem OSK
a OSV.

Celkem za odbor:
Skutečnost roku
Schválený rozpočet
2017
na rok 2018
19 960
53 005

(v tis. Kč)
Upravený rozpočet
k 30.09.2018
42 469

Požadavek
na rok 2019
142 764

Návrh rozpočtu
na rok 2019
57 610

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů vč. odůvodnění meziročních
1. § 1014 - útulek
Skutečnost roku
2017

Schválený rozpočet
na rok 2018
0
0

Upravený rozpočet
k 30.09.2018

0

Požadavek
na rok 2019

800

Návrh rozpočtu
na rok 2019

0

Výměna střešního pláště na administrativní budově útulku.
2. § 2341- nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení
Skutečnost roku
2017

Schválený rozpočet
na rok 2018
0
0

Upravený rozpočet
k 30.09.2018
113

Požadavek
na rok 2019

0

Návrh rozpočtu
na rok 2019

0

EVL Chmelník obnova tůní
3. § 3322 - zachování a kulturních památek
Skutečnost roku
Schválený rozpočet
2017
na rok 2018
57
1 000

Upravený rozpočet
k 30.09.2018
2 048

Jedná se o běžnou údržbu staveb - kostelů, mostů, kapliček.
Nutná výměna oken v lucerně kostela sv. Kříže.
VB povodí Ohře - Ovčí můstek
Obnova kašny na Masarykově náměstí

Požadavek
na rok 2019
2 030

Návrh rozpočtu
na rok 2019
2 030

500
1 000
30
500

4. § 3412 - sportovní zařízení v majetku města
Skutečnost roku
Schválený rozpočet
2017
na rok 2018
12 976
16 500

Upravený rozpočet
k 30.09.2018
15 305

Zimní stadion - dotace na provoz

Požadavek
na rok 2019
22 321
7 500
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Návrh rozpočtu
na rok 2019
16 095

Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz

2 365

Fotb. Stadion ul. Práce a sportovní areál Máchovka dotace na provoz

556

SH Podmokly, ul Práce
1 020
(mandátní smlouva)
Dne 15.2.02016 bylo ze strany města odstoupeno od mandátní smlouvy s mandatářem SK Děčín, který
nadále setrvává v objektu - záležitost řeší právníci. Mandátní odměna ani dotace nejsou městem poskytovány.
OMH hradí spotřebu el. energie, které přefakturovává sportovnímu klubu, tyto faktury však nejsou
ze strany SK hrazeny - finanční prostředky jsou nárokovány na opravu objektu (svody a okapy, nátěr
dřevěných štítů), revize, úhradu el. energie. V případě ukončení soudního sporu může nastat
situace, kdy se budou muset rovněž hradit zálohy na plyn a vodné.
el. energie
vodné, srážky
opravy a udržování
ostatní služby (el. revize aj.)
neinvest. transfery spolku
plyn a pohonné hmoty

400
100
200
50
140
130

provoz a opravy sportovních zařízení v majetku města aj.
Zimní stadion nájemní smlouva s o. s. HC Děčín, OMH zcela hradí výdaje za el. energii
a zajištuje údržbu a opravy objektu vč. revizí
(smlouva o nájmu)
6 150
el. energie
ostatní služby (el. revize aj.)
opravy a údržba z toho:

2 200
50
3 900

oprava strojovny a budovy zál. zdroje hav. stav
nátěry ocelových konstrukcí
sanace ledové plochy
výměna časomíry
oprava dveří u bočních vchodů
výměna nevhodné podlahy v ochozech

400
500
500
300
200
2 000

Fotbalový stadion Ústecká a hřiště Máchovka
3 080
využívá na základě nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce FK Junior Děčín, OMH zcela hradí výdaje za el.
energii a zajištuje údržbu a opravy objektů
el. energie
ostatní služby (el. revize aj.)
opravy a údržba z toho:

300
100
2 680

hřiště Máchovka
(smlouva o nájmu)
výměna oken
oprava oplocení
rekonstrukce koupelen a WC

100
100
200

fotbalový stadion Ústecká
(smlouva o nájmu)
oprava střechy tribuny
oprava bet. ochozů, hrazení
oprava nátěrů ocelových konstrukcí
oprava sezení tribuny

200
180
600
1 100
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oprava zastřešení ochozů

200

SH Maroldova
nájemní smlouva s BK Děčín, OMH zajištuje údržbu a opravy

1 650

vodné, (srážky)
ostatní služby (el. revize aj.)
opravy a údržba

400
200
1 050

rekonstrukce starých šaten
malování a oprava omítek
oprava dlažby u vedlejších vchodů
regenerace palubovky
oprava soc. zařízení - VIP
oprava soc. zařízení - FIT
výměna koberců

200
60
150
400
100
100
40

5. § 3612 - bytové hospodářství
Skutečnost roku
2017

Schválený rozpočet
na rok 2018
3
25

Upravený rozpočet
k 30.09.2018
25

vratky přeplatků kupních cen
Jedná se o vyplácení přeplatků z prodeje bytových jednotek či domů.
dle "pravidel" dle "zásad"

Požadavek
na rok 2019

40

Návrh rozpočtu
na rok 2019

20

40

6. § 3632 - pohřebnictví
Skutečnost roku
Schválený rozpočet
2017
na rok 2018
1 760
1 970

Upravený rozpočet
k 30.09.2018
2 070

Požadavek
na rok 2019
2 440

Návrh rozpočtu
na rok 2019
2 150

pohřby bez pozůstalých
350
Na rok 2019 bude požadováno navýšení položky o 20 tis. Kč. Důvodem je skutečnost, že pohřební služby
účtují městu částku 10 000,- Kč za jeden pohřeb. Z konzultačního dne MMR v červnu 2018 vyplynulo, že
náklady obcí na zajištění slušného pohřbení by se neměly výrazně lišit od ostatních pohřbů, které objednávají
pozůstalí, což je v případě pohřebních služeb v Děčíně cca 12 500,- Kč, proto je navrhováno navýšit cenu od
01/2019 ze současných 10 000,- Kč na 11 000,- Kč. Podle počtu objednávek za 1. pololetí r. 2019 bude
případně požadováno o navýšení rozpočtu.
údržba hřbitovů z toho:

2090

Škrabky:
částečné opravy komunikací
opravy kolumbárních skříněk
čištění klempířských prvků na drobné opravy
čištění kanalizace a drobné opravy

420
200
60
60
100

Folknáře:
rekonstrukce dolní vsypové loučky
oprava obrubníků v epitafním odd.
čištění kanalizace a drobné opravy
čištění klempířských prvků a drobné opravy
opravy kolumbárních skříněk
PD na odvodnění ( dle hydrogeolog. průzk. )

920
550
50
100
60
60
100

Březiny

110

80

čištění klempířských prvků
oprava betonové komunikace
odvodnění před vchodem

10
50
50

Boletice nad Labem
čištění klempířských prvků
PD na obnovu komunikace středem hřbitova
nová nádrž na vodu

90
30
30
30

Nebočady
oprava hřbitovní zdi

100
100

Dolní Žleb
oprava hřbitovní zdi

200
200

Ostatní služby: ZAS, revize, vodné stočné, materiál, pronájem TOI

250

7. § 3639 - komunální služby
Skutečnost roku
Schválený rozpočet
2017
na rok 2018
4 563
32 260

Upravený rozpočet
k 30.09.2018
21 596

Požadavek
na rok 2019
111 043

Návrh rozpočtu
na rok 2019
34 415

Zahrnuje výdaje na správu a údržbu nebytových objektů, a to pronajatých i nevyužitých, na opravy bytových
jednotek umístěných v nebytových objektech (MŠ Riegrova, v areálu Bažantnice, Lidická ul., v HZ Spojenců
159), odvod daně z nabytí nemovitých věcí a daně z nemovitých věcí.
geoplány, výpisy, znalecké posudky a kolky aj.
GP, ZP, vytyčení aj. - běžné prodeje, apod.
vratky za trvalé porosty
kolky

365
350
5
10

projektové dokumentace, rozpočty, studie, aj.

1 500

opravy majetku ve výpůjčce PO
93 603
opravy a údržba, které má právo realizovat dle platné zařizovací listiny příslušná PO viz tabulka č. 8
daň z nabytí nemovitých věcí
100
platby daní a poplatků z převodu nemovitých věcí dle uzavřených smluv (daně z převodu při výkupu pozemků,
domů)
mimoto je odváděna roční daň z nemovitých věcí umístěných v katastru jiných obcí (Tolštejn, pozemky)
ostatní majetek
z toho: opravy a údržba, provoz, úhrady el. energie

9 240

SD Střelnice, Labská 691 (pronájem)
DDHM
vodné, stočné
tel. poplatky
ostatní služby, (revize aj.)
opravy a údržba u toho:

100
40
10
200
8 890

čištění kanalizace
malování velkého sálu vč. oprav
oprava opěrné zdi
výměna oken - dokončení
oprava dlažby a schodiště před objektem na pozemku p.č. 658 k.ú. Děčín
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100
1 320
600
4 000
900

oprava oplocení areálu
broušení parket
oprava střechy budovy SMS na pozemku 662/2
oprava konzolí, výměna závěsů
oprava plynové přípojky - rozvaděče

500
70
800
400
200

věcná břemena
40
jedná se o úhrady vlastníků pozemků za zřízení věcného břemene ve prospěch statutárního města Děčín, kde
je město oprávněným z věcného břemene
via ferrata Labské nábřeží
1 000
hlavní roční a pravidelné revize, nájemné, odstraňování náletové vegetace, očištění masívu od drobných rozvolněných kamenů, oprava zabradlí na vyhlídce, zábradlí v mnoha místech prorezlé, z důvodu umístění
v exponovaném místě je z důvodu bezpečnosti důležitá jeho oprava 350 tis. Kč, nájemné 10 tis. Kč, příkazní
smlouva na údržbu 300 tis. Kč
ostatní objekty
nebytové objekty Březiny 151, rozvaděče Smetanovo nábř. 2x, bývalý ÚSP
Horní Žleb 47, 6, 7, Fügnerova 411/26, Lidická 21, atd.

4 970

nákup materiálu
vodné, stočné
plyn
el. energie
ostatní služby (revize aj.)
opravy a údržba

1
135
5
129
460
2 240

demolice spodní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu, Lab. nábř.

2 000

Křešice č. p. 219, bývalý bowling
225
vodné, stočné, el. energie, revize, opravy a údržba, telef. poplatky - zabezpeč. zařízení
8. § 3742 - údržba skal
Skutečnost roku
Schválený rozpočet
2017
na rok 2018
178
200

Upravený rozpočet
k 30.09.2018
1 163

Požadavek
na rok 2019
1 400

Návrh rozpočtu
na rok 2019
1 400

údržba skal:
odstraňování náletové vegetace, očištění od drobných rozvolněných kamenů, odbourání, spárování, vyzdívky,
podezdívky skalních bloků, běžná údržba 400 tis. Kč
PD - pasportizace skalních masívů na pozemcích statutárního města Děčín, včetně návrhu jejich následné
údržby - 1 mil. Kč
9. § 5512 - požární ochrana
Skutečnost roku
Schválený rozpočet
2017
na rok 2018
423
1 050

Upravený rozpočet
k 30.09.2018
149

materiál
DDHM
ostatní služby (revize aj.)
opravy a údržba

Požadavek
na rok 2019
2 690
5
5
100
2 580

opravy a údržba hasič. zbrojnic:
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Návrh rozpočtu
na rok 2019
1 500

Spojenců 159, Děčín XXXII
oprava elek. instalace v prostorách garáže vč. malování
oprava střechy garáže
oprava oplocení vč. výměny vstupních vrat
zpracování PD na opravu oplocení

200
100
600
100

Klicperova 231, Děčín XXXI
výměna zdroje vytápění

300

Labské nábřeží 1916/2a, Děčín XVI
havárie, opravy

100

Březová 415/a Děčín III
oprava podlah v garáži
oprava šaten vč. vybavení
zateplení fasády
PD na zateplení fasády

200
300
600
80
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38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Komentář odboru:
Při sestavování rozpočtu na rok 2019 vycházel odbor sociálních věcí a zdravotnictví z hospodaření roku
2018, požadavků navazujících na proces komunitního plánování sociálních služeb města Děčína a podkladů
příspěvkové organizace CSS Děčín. Rozpočet byl sestaven zodpovědně tak, aby byly pokryty nezbytné
náklady na orj. 038.
V oblasti lékařských pohotovostních služeb budou i nadále poskytovány finanční prostředky na zajištění
stomatologické pohotovosti a lékařské služby první pomoci.
V rámci sociálně právní ochrany dětí máme v plánu pokračovat v realizaci akcí, které slouží k navázání
bližších kontaktů s klienty, kteří jsou v péči oddělení prevence a kurátorské činnosti. Získaná důvěra je
základem pro další působení sociálního pracovníka v rodinách. Tyto aktivity jsou důležitým motivačním
prvkem a preventivním faktorem v sociální práci.
Dotace poskytované neziskovým organizacím jsou rozčleněny do dotačních titulů, a to dotace na podporu
poskytovatelů sociálních služeb, dotace na podporu ostatních organizací v sociální oblasti a dotace na
podporu rodiny (péče o děti v předškolním věku a péče o děti do 3 let věku).
V roce 2019 bude probíhat realizace cílů a opatření třetího komunitního plánu města Děčín 2015-2018 a
zároveň bude probíhat tvorba v pořadí již čtvrtého komunitního plánu, dále bude v roce 2019 vydán sociální
průvodce pro občany. V rámci procesu komunitního plánování našeho města je v r. 2019 plánováno několik
workshopů k aktuálním tématům v sociální oblasti. Dále plánujeme realizaci již pátého ročníku akce "Týden
(nejen) pro seniory" a další akce menšího rozsahu (např. sportovní den pro seniory a nevšední spaní venku k tématu bezdomovectví).
Příspěvkové organizaci CSS Děčín zřízené statutárním městem Děčín je poskytován příspěvek na provoz.
Na rok 2019 příspěvková organizace žádá o finanční prostředky ve výši 21 280 tis. Kč. Podrobný rozpis na §
4345 je popsán v tabulce č. 7.

Celkem za odbor:
Skutečnost roku
2017

(v tis. Kč)

Schválený rozpočet
na rok 2018

57 325

Upravený rozpočet
k 30.09.2018

34 284

77 389

Požadavek
na rok 2019

Návrh rozpočtu
na rok 2019

28 195

27 580

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů vč. odůvodnění meziročních
rozdílů:
1. § 3512 - stomatologická péče
Skutečnost roku
Schválený rozpočet
2017
na rok 2018
495
522

Upravený rozpočet
k 30.09.2018
522
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Požadavek
na rok 2019

518

Návrh rozpočtu
na rok 2019
518

Zahrnuje náklady, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami na zajištění
stomatologické pohotovosti na Děčínsku. Jedná se např. o spotřebu energií, vody,
úklid, poplatky za přesčas sestry. Provoz stomatologické pohotovostní služby je
plánován v soukromých ordinacích lékařů dle předem oznámeného rozpisu v rozmezí
3 hodin v sobotu, v neděli, 31.12. a ve svátky , 1 h á 1.500 Kč (115 dnů x 1500 Kč x 3
hod. = 517 500 Kč).
2. § 3513 - lékařská služba první pomoci
Skutečnost roku
Schválený rozpočet
2017
na rok 2018
2 286
500

Upravený rozpočet
k 30.09.2018
2 660

Požadavek
na rok 2019

500

Návrh rozpočtu
na rok 2019
500

Jedná se o dotaci poskytnutou Krajské zdravotní, a. s.- Nemocnici Děčín, o. z. na
úhradu nepokrytých nákladů na lékařskou službu první pomoci (LPS) pro dospělé i děti
v Děčíně. LPS byla v roce 2018 financována z dotace Ústeckého kraje, dofinancování
bylo z rozpočtu statutárního města Děčín. V roce 2018 došlo, ke změně u pohovovosti
pro dospělé (některé dny je poskytována přímo v ordinacích praktických lékařů).
Lékaři sloužící ve své ordinaci mají smlouvu uzavřenu s KÚÚK. Dle sdělení KÚÚK je
do rozpočtu požadována stejná částka, jako v roce 2018, bez ohledu na to, jaký model
LPS pro dospělé bude v roce 2019. Na rok 2019 je tedy předpoklad dotace z ÚK ve
výši 2 160 tis. Kč. Požadovaná částka do rozpočtu jako spoluúčast města je ve stejné
výši jako v roce 2018, tedy 500 tis. Kč.
3. § 3599 - ostatní činnost ve zdravotnictví
Skutečnost roku
Schválený rozpočet
2017
na rok 2018
10
0

Upravený rozpočet
k 30.09.2018

0

Požadavek
na rok 2019

0

Návrh rozpočtu
na rok 2019

0

4. § 3522 - ostatní nemocnice
Skutečnost roku
Schválený rozpočet
2017
na rok 2018
40
0

Upravený rozpočet
k 30.09.2018
20

Požadavek
na rok 2019

0

Návrh rozpočtu
na rok 2019

0

5. § 4329 - sociální péče a pomoc dětem a mládeži
Skutečnost roku
Schválený rozpočet
2017
na rok 2018
153
292

Upravený rozpočet
k 30.09.2018
232

Požadavek
na rok 2019

272

Návrh rozpočtu
na rok 2019
272

Zahrnuje náklady na činnost oddělení sociálně právní ochrany dětí.
Na základě § 29 odst. 2 zák. 359/99 Sb., v platném znění, je povinnost jednou za 3
měsíce navštívit dítě, kterému byla nařízena ústavní výchova, nebo uložena ochranná
výchova.

32

Supervize pro pracovníky OSV, byla stanovena jako úkol CAF a je významnou
profesionální podporou odborných pracovníků, dnes je již standardem sociální práce.
V roce 2018 probíhají supervizní sezení pravidelně 1 x měsíčně. V roce 2019 bude
supervize nadále pokračovat.

40

85

V tomto paragrafu jsou dále zahrnuty náklady na výchovně rekreační aktivity (dle zák.
359/99 Sb). Účelem těchto pobytů je působení na děti, směřující k odstranění,
zmírnění nebo zamezení prohlubování anebo opakování poruch psychického,
fyzického a sociálního vývoje dětí a k získání potřebných společenských a
hygienických návyků. Plánujeme dva vícedenní pobyty zaměřené na prevenci sociálně
patologických jevů a motivaci k smysluplnému využití volného času klientů
evidovaných na oddělení prevence a kurátorské činnosti. Pro rok 2019 zvažujeme i
pořádání jednodenních aktivit v oblasti sebevzdělávání dětí v evidenci kurátorů pro
mládež.

200

6. § 4339 - ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
Skutečnost roku
Schválený rozpočet
2017
na rok 2018
626
300

Upravený rozpočet
k 30.09.2018
6 882

Požadavek
na rok 2019

300

Návrh rozpočtu
na rok 2019
300

Magistrát města Děčín v souvislosti se zrušením vlastních jeselských zařízení
podporuje příspěvek na provoz soukromých jeslí. Mateřská centra v současné době
poskytují hlídací služby i pro děti jeselského věku.
7. § 4345 - Centrum sociálních služeb
Skutečnost roku
Schválený rozpočet Upravený rozpočet
Požadavek
2017
na rok 2018
k 30.09.2018
na rok 2019
50 459
28 280
58 644
21 280
0
0
3 739
0
Příspěvek na provoz Centra sociálních služeb Děčín, p.o. je řešen v samostatné
příloze (tabulka č. 7)

Návrh rozpočtu
na rok 2019
21 280
0

8. § 4349 - ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva
Skutečnost roku
Schválený rozpočet
2017
na rok 2018
97
120

Upravený rozpočet
k 30.09.2018
120

Požadavek
na rok 2019

675

Návrh rozpočtu
na rok 2019
400

V roce 2019 bude probíhat evaluace stávajícího 3. komunitního plánu města Děčína
za rok 2015-2018, zjištění jeho dopadu na sociální situaci a využití získaných analýz a
podkladů pro vytvoření podkladových materiálů pro vznik již 4. komunitního plánu
města Děčína, který bude reflektovat současnou sociální situaci ve městě. OR ve
spolupráci s OSV podal žádost o dotaci na projekt "Strategické dokumenty a zavedení
normy ISO 27001" z programu ESF MPSV - veřejná správa, sociální inovace a rovné
příležitosti v rámci OPZ. V případě neúspěchu podané žádosti o dotaci bude z
rozpočtu města realizován dokument 4. komunitní plán města Děčín pro rok 2020 2023. Dále je v projektu zahrnuto vydání sociálního průvodce pro občany města v
nákladu 3 000 kusů, v případě neúspěchu podané žádosti bude toto financováno z
rozpočtu města. Finanční prostředky ve výši 80 tis. Kč jsou rozpočtovány jako
minimální rezerva na ostatní náklady, které nelze z projektu uhradit. V rámci procesu
komunitního plánování našeho města je v r. 2019 plánováno několik workshopů k
aktuálním tématům v sociální oblasti. V případě obdržení dotace nebudou tyto finanční
prostředky vyčerpány.
9. § 4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
Skutečnost roku
Schválený rozpočet
2017
na rok 2018
3 119
4 260

Upravený rozpočet
k 30.09.2018
4 360
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Požadavek
na rok 2019
4 640

Návrh rozpočtu
na rok 2019
4 300

Dotace poskytované neziskovým organizacím:
Dotace na podporu sociálních služeb vymezených v zákoně č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách (sociální poradenství, sociální péči, sociální prevenci). K potřebě
navýšení dotací na podporu sociálních služeb dochází vzhledem k sociální situaci ve
městě (vysoká nezaměstnanost, zadluženost, stárnutí obyvatel) a v tomto kontextu i
navyšujícímu se počtu uživatelů služeb, z nichž v některých typech služeb nedostačuje
kapacita.
Dále jsou podporovány tzv. ostatní aktivity, které zahrnují činnosti zájmových klubů a
jednorázové akce. Tyto aktivity slouží k sociálnímu začleňování osob ohrožených
sociálním vyloučením.
Ostatní služby v oblasti sociální péče, např. vyklízení bytů po zemřelém, aktivity pro
seniory. V roce 2019 pátý ročník akce "Týden (nejen) pro seniory" a rovněž další akce
menšího rozsahu v souladu s prorodinnou politikou (např. kulturní produkce v
zařízeních pro seniory, zájezd pro seniory v domovech s pečovatelskou službou,
sportovní den pro seniory atp.)

4 500

140

10. § 4399 - ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti
Skutečnost roku
2017

Schválený rozpočet
na rok 2018
3
10

Upravený rozpočet
k 30.09.2018
10

Požadavek
na rok 2019

10

Návrh rozpočtu
na rok 2019

10

Na tomto paragrafu je zařazen nákup tiskopisů na recepty na omamné látky, které
eviduje a vydává lékařům odbor sociálních věcí a zdravotnictví.
11. § 6330 - převody vlastním fondům
Skutečnost roku
Schválený rozpočet
2017
na rok 2018
37
0

Upravený rozpočet
k 30.09.2018
200

87

Požadavek
na rok 2019

0

Návrh rozpočtu
na rok 2019

0

39 - odbor školství a kultury
Komentář odboru:

Rozpočet na rok 2019 byl sestaven na základě vývoje rozpočtu roku 2018 a na základě přijatých požadavků
jednotlivých příspěvkových organizací s přihlédnutím k jejich specifickým potřebám.

Celkem za odbor:
Skutečnost roku
2017

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
na rok 2018

163 960

Upravený rozpočet
k 30.09.2018

148 743

Požadavek
na rok 2019

169 125

Návrh rozpočtu
na rok 2019

164 875

158 374

Upravený rozpočet
k 30.09.2018
12 217

Požadavek
na rok 2019
12 031

Návrh rozpočtu
na rok 2019
11 488

12 217

12 031

11 488

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů:
1. § 3111 - mateřské školy
Skutečnost roku
Schválený rozpočet
2017
na rok 2018
12 843
11 419
z toho MŠ

11 419

Komentář jednotlivých příspěvkových organizací je v tabulkách č. 7a - 7d.
v tom:

Schválený rozpočet Upravený rozpočet k Požadavek
na rok 2018
30.09.2018
rok 2019

Provoz MŠ
Příspěvek MŠ:
Májová
Riegrova
Liliova
Klostermannova
celkem

na

Návrh rozpočtu
na rok 2019

70
11 961
3 420
2 822
2 023
3 696
12 031

70
11 418
3 420
2 700
2 023
3 275
11 488

Skutečnost roku
Schválený rozpočet Upravený rozpočet
Požadavek
2017
na rok 2018
k 30.09.2018
na rok 2019
66 962
53 338
65 171
56 304
z toho ZŠ
53 338
65 171
56 304
Skutečnost 2017 je bez projektu Inkluze do škol.
Komentář jednotlivých příspěvkových organizací je v tabulkách č. 7e - 7o.

Návrh rozpočtu
na rok 2019
54 446
54 446

70
11 349
3 384
2 667
2 023
3 275
11 419

70
12 147
3 650
2 667
2 475
3 355
12 217

2. § 3113 - základní školy

v tom:

Provoz ZŠ
Příspěvek ZŠ:
Školní

Schválený rozpočet Upravený rozpočet k Požadavek
na rok 2018
30.09.2018
rok 2019
100
53 238
6 857

100
65 071
8 774

88

na

100
56 204
6 861

Návrh rozpočtu
na rok 2019
100
54 346
6 861

Dr. Miroslava Tyrše
3 900
4 351
3 754
3 754
Na Stráni
3 471
4 800
3 556
3 500
Na Pěšině
5 994
6 860
6 063
6 023
Máchovo nám.
5 327
6 143
5 327
5 327
Kosmonautů
3 256
3 910
3 358
3 256
Komenského
2 425
3 075
2 495
2 425
Kamenická
4 674
5 672
5 397
4 850
Březová
6 350
8 200
7 304
6 350
Míru
5 930
7 538
6 900
6 900
Vojanova
5 054
5 748
5 189
5 100
celkem
53 338
65 171
56 304
54 446
Příspěvek na provoz je čerpán na administrativní úkony spojené s výkonem agendy dle školského zákona
např. výroba plakátů k zápisům do ZŠ a MŠ, na zajištění akce Nejúspěšnější žák roku.
3. § 3141 - školní jídelny
Skutečnost roku
Schválený rozpočet Upravený rozpočet
Požadavek
2017
na rok 2018
k 30.09.2018
na rok 2019
3 040
3 152
3 152
3 480
Komentář jednotlivých příspěvkových organizací je v tabulkách č. 7p - 7r.
v tom:

Schválený rozpočet Upravený rozpočet k Požadavek
na rok 2018
30.9.2018
rok 2019

ŠJ Jungmannova
ŠJ Sládkova
celkem

1 250
1 902
3 152

1 250
1 902
3 152

na
1 375
2 105
3 480

Návrh rozpočtu
na rok 2019
3 310

Návrh rozpočtu
na rok 2019
1 310
2 000
3 310

4. § 3294 - ostatní záležitosti vzdělávání
Skutečnost roku
2017

Schválený rozpočet
na rok 2018
50
50
Dotace na podporu vzdělávání.

Upravený rozpočet
k 30.09.2018
50

Požadavek
na rok 2019

50

Návrh rozpočtu
na rok 2019
50

Požadavek
na rok 2019
5 350
5 350

Návrh rozpočtu
na rok 2019
5 250
5 250

Upravený rozpočet
k 30.09.2018
52 068

Požadavek
na rok 2019
52 360

Návrh rozpočtu
na rok 2019
50 630

Skutečnost roku
Schválený rozpočet Upravený rozpočet
2017
na rok 2018
k 30.09.2018
10 811
11 000
12 696
Komentář příspěvkové organizace je v tabulce č. 7t.

Požadavek
na rok 2019
12 700

Návrh rozpočtu
na rok 2019
12 000

5. § 3421 - využití volného času dětí a mládeže
Skutečnost roku
Schválený rozpočet
2017
na rok 2018
5 379
4 900
z toho DDM
4 900

Upravený rozpočet
k 30.09.2018
5 253
5 253

Komentář příspěvkové organizace je v tabulce č. 7s.

Kultura
Skutečnost roku
Schválený rozpočet
2017
na rok 2018
49 456
48 564
6. § 3311- Městské divadlo Děčín
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7. § 3314- Městská knihovna Děčín
Skutečnost roku
Schválený rozpočet Upravený rozpočet
2017
na rok 2018
k 30.09.2018
19 572
18 000
19 584
Komentář příspěvkové organizace je v tabulce č. 7u.

Požadavek
na rok 2019
20 000

Návrh rozpočtu
na rok 2019
19 400

Upravený rozpočet
k 30.09.2018
4 367

Požadavek
na rok 2019
5 660

Návrh rozpočtu
na rok 2019
5 330

5 024

4 237

5 530

5 200

3 354

2 510

3 780

3 500

1 670
80
50

1 727
80
50

1 750
80
50

1 700
80
50

8. § 3319 - ostatní záležitosti kultury
Skutečnost roku
Schválený rozpočet
2017
na rok 2018
3 812
5 154
ostatní kulturní
činnost
z toho:
kulturní akce
dotace subjektům v
oblasti kultury
kronika
rezervační systém

kulturní akce - finanční zajištění akcí, kde je město jedním z pořadatelů - zahajovací ples města,
masopust, oslavy konce 2. světové války, pálení čarodějnic, den dětí, 20. ročník Mezinárodního hudebního
festivalu, městské slavnosti, letní kino, RogaloDC, Tyršův Děčín, mikulášské besídky, Vánoce, cena města
a další kulturní akce během roku. V rozpočtu pro Městské slavnosti Děčín 2018 je alokovaná částka
844 tis. Kč na základě rozhodnutí ZM ze dne 28. 6. 2018 - č. ZM 18 06 04 12.
V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty akce, které jsou schválené v rámci Strategického plánu rozvoje města
Děčín pro období 2014 - 2020 v zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu na rok 2019.
dotace subjektům v oblasti kultury - dotační titul na podporu kulturních aktivit v Děčíně a dotace pro
nájemce SD Střelnice
kronika - vedení městské kroniky v písemné podobě
Rezervační systém – VSTUPENKADECIN.CZ – propagace systému
9. § 3321 - Zámek Děčín
Skutečnost roku
Schválený rozpočet Upravený rozpočet
2017
na rok 2018
k 30.09.2018
14 585
14 010
15 021
Komentář příspěvkové organizace je v tabulce č. 7v.

Požadavek
na rok 2019
13 500

Návrh rozpočtu
na rok 2019
13 500

Upravený rozpočet
k 30.09.2018
400

Požadavek
na rok 2019

500

Návrh rozpočtu
na rok 2019
400

Upravený rozpočet
k 30.09.2018
31 214

Požadavek
na rok 2019
35 300

Návrh rozpočtu
na rok 2019
33 200

10. § 3322 - obnova kulturních památek
Skutečnost roku
Schválený rozpočet
2017
na rok 2018
676
400

Sport
Skutečnost roku
Schválený rozpočet
2017
na rok 2018
26 230
27 320
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11. § 3412 - sportovní zařízení v majetku obce
Děčínská sportovní
Skutečnost roku
Schválený rozpočet Upravený rozpočet
2017
na rok 2018
k 30.09.2018
16 896
16 760
20 654
Komentář příspěvkové organizace je v tabulce č. 7z.

Požadavek
na rok 2019
23 300

Návrh rozpočtu
na rok 2019
22 200

Požadavek
na rok 2019
12 000

Návrh rozpočtu
na rok 2019
11 000

12. § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost
Skutečnost roku
Schválený rozpočet
2017
na rok 2018
9 334
10 560

Upravený rozpočet
k 30.09.2018
10 560

Jedná se o dotace subjektům v rámci dotačního programu "Podpora aktivit v oblasti sportu" a dále finanční
prostředky na organizaci, zajištění a forma ocenění nejúspěšnějších sportovců Děčína.
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42 - odbor komunikací a dopravy
Komentář odboru:

Návrh rozpočtu OKD zahrnuje požadavky na financování oprav, údržby, služeb a dalších výdajů v oddíle dopravy,
provozu veřejné silniční dopravy, ostatních záležitostí v silniční dopravě a dopravní obslužnosti, dále v oddíle
provozu vnitrozemské plavby, vodního hospodářství, veřejného osvětlení, odpadového hospodářství, využití volného
času dětí a mládeže, péče o vzhled obcí (údržba zeleně a veřejných prostranství), likvidace plevelů a v oddíle
pohřebnictví zajišťuje údržbu zeleně na hřbitovech.

Celkem za odbor:
Skutečnost roku
2017
206 994

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

na rok 2018
223 013

k 30.09.2018
231 997
z toho jmenovité akce:

Požadavek
na rok 2019
346 033

Návrh rozpočtu
na rok 2019
230 666

82 113

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů:
1. § 2212 silnice, komunikace
Skutečnost roku

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Požadavek

Návrh rozpočtu

2017

na rok 2018

k 30.09.2018

na rok 2019

na rok 2019

60 715

58 000

63 039

opravy a údržba komunikací, mostů, propustků

110 360
63 060

zahrnuje opravy a údržbu komunikací, chodníků, opěrných zdí, mostů,
uličních vpustí, odvodnění komunikací, zpracování projektových
dokumentací, geometrické plány, nájemné za pozemky pod MK, a to:
16 500
opravy MK dle rámcových smluv:
bodové opravy
7 000
letmé výspravy
5 000
trysková metoda
2 000
lité asfalty
2 500
lokální výspravy komunikací a
3 000
příslušenství MK, havárie
lokální výspravy chodníků + příslušenství,
2 000
havárie
1 000
opravy nezpevněných MK
3 000
údržba mostků
1 000
opravy uličních vpustí + odvodnění MK
PD na opravy MK, mostů, propustků,
2 000
geometrické plány
pronájmy pozemků pod MK, mostní
1 000
provizoria
Jmenovité akce - viz příloha - požadavky na provozní rozpočet:

29 500

33 560

opravy komunikací, chodníků, mostů, opěrných zdí vč PD aj.
zimní údržba komunikací, čištění města
47 300
zahrnuje výdaje na zimní údržbu a čištění MK, které jsou z větší části hrazeny na základě smlouvy s Marius
Pedersen, a. s. Výše výdajů na zimní údržbu je výrazně ovlivňována klimatickými podmínkami
zimní údržba – smlouva s Marius Pedersen, a. s.
čištění města – čištění komunikací a jejich příslušenství, sekání
okrajů komunikací, aj.:

92

15 000
32 300

61 000

12 000

čištění MK – smlouva s Marius Pedersen
mimořádné události – dle smlouvy s
Marius Pedersen letní + zimní údržba
čištění ulič. vpustí, odvodň. příkopů,
chemický ekologický postřik pro likvidaci
plevelů, sekání okrajů MK

2 500
10 000
300

deratizace uličních vpustí

2 000

údržba cyklostezek, cyklotras
čištění odvodňovacích systémů po
přívalových deštích, živelných
událostech,
odstranění vegetace z veř. prostr.,
dělících pásů, stezek - vzrostlé dřeviny,
nálety

3 000
2 500

2. § 2221 provoz veřejné silniční dopravy
Skutečnost roku
2017

Schválený rozpočet
na rok 2018

728

Upravený rozpočet
k 31.08.2018

600

Požadavek
na rok 2019

600

Návrh rozpočtu
na rok 2019

1 000

600

oprava a údržba přístřešků MAD
1 000
Ve městě je 105 přístřešků na zastávce MAD (197 stanic). Přístřešky jsou průběžně čištěny (zanesené okapy,
celkové mytí, čištění po sprejerství,…) a opravovány (nátěr, výměna bočnic, střechy).
3. § 2223 bezpečnost silničního provozu
Skutečnost roku

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Požadavek

Návrh rozpočtu

2017

na rok 2018

k 30.09.2018

na rok 2019

na rok 2019

0

20

20

20

opravy a údržba 5 ks světelných ukazatelů rychlosti vč. fotovoltaických
baterií (revize, výměna baterií, aj.)

20

20

4. § 2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě
Skutečnost roku
2017

Schválený rozpočet
na rok 2018

2 535

Upravený rozpočet
k 30.09.2018

3 506

Požadavek
na rok 2019

3 506

Návrh rozpočtu
na rok 2019

3 121

odtahy autovraků – znalecké posudky, odtah k ekologické likvidaci

25

dopravní světelné signalizace (DSS)

420

z toho: údržba, servis, pasportizace dle smlouvy
ostatní neplánované opravy nad rámec smlouvy – koordinace s
ostatními síťaři, nahodilé akce

120
300

pohotovostní služby – dle smlouvy s Marius Pedersen, a. s. -

paušální částka

276

dopravní značení (DZ)
svislé DZ – instalace, výměny, opravy

800

93

2 400

3 116

vodorovné DZ – přechody pro chodce, parkovací stání, středové a
okrajové čáry, stíny
přechodné DZ – označení havarijních stavů
dopravní zařízení – příčné prahy, sloupky, zrcadla, aj.

900
100
300

označení názvů ulic – výměna poškozených cedulí, osazení nových 250
dopravní informační systém – obnova a výměna směrových tabulí,
instalace nových rozcestníků
50
5. 2232 přívoz, přístavní můstky
Skutečnost roku

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Požadavek

Návrh rozpočtu

2017

na rok 2018

k 30.09.2018

na rok 2019

na rok 2019

710

800

800

přívoz v Dolním Žlebu
dotace na vyrovnání ztráty z provozu přívozu dle smlouvy
poplatek za radiové kmitočty 2 tis. Kč, el. energie 8 tis. Kč
nájemné za pozemky
opravy a údržba prámu a přístaviště vč. zázemí,
přístavní můstky v Dolním Žlebu a na Smetanově nábř.
smlouvy o provozování a údržbě můstků Smetan. nábř. a Dolní
Žleb á 60 tis. Kč
nájemné za pozemky
opravy a údržba můstků

752

752

512
300
10
2
200
240
120
17
103

6. § 2292 dopravní obslužnost
Skutečnost roku
2017

Schválený rozpočet
na rok 2018

59 600

Upravený rozpočet
k 30.09.2018

61 577

Požadavek
na rok 2019

64 576

úhrada kompenzace dle smlouvy o veřejných službách v přepravě
cestujících – odhad kompenzace a rozpočet dopravce DPmD bude
předložen po jeho obdržení v termínu dle smlouvy, tj. do konce září
2018

Návrh rozpočtu
na rok 2019

76 587

70 000

74 587

nepředvídatelné náklady (objízdné trasy) – povinnost hradit při
uzavírkách MK

2 000

7. § 2310 pitná voda
Skutečnost roku
2017

Schválený rozpočet
na rok 2018
6

Upravený rozpočet
k 30.09.2018

30

Požadavek
na rok 2019
30

Návrh rozpočtu
na rok 2019
30

30

Zabezpečení občanů pitnou vodou v lokalitě, kde není veřejný vodovod, v rámci povinností obce daných
ustanovením zákona o obcích, oprava a údržba vodní nádrže Chlum.
8. § 2321 odvádění odpadních a dešťových vod
Skutečnost roku
2017

734

Schválený rozpočet
na rok 2018
2 000

Upravený rozpočet
k 30.09.2018
1 214

94

Požadavek
na rok 2019
1 000

Návrh rozpočtu
na rok 2019

1 000

Řešení zejména havarijních situací – opravy propadlých vpustí,
propadlých dešťových kanalizací, výměna poklopů na šachty, čištění
dešťových kanalizací vozidlem CAK celé město + zpracování
projektových dokumentací, aktualizace pasportu + kamerové zkoušky
dešťové kanalizace (celé město), aj.

1 000

9. § 2333 údržba drobných vodních toků
Skutečnost roku
2017

Schválený rozpočet
na rok 2018

352

Upravený rozpočet
k 30.09.2018

400

Požadavek
na rok 2019

400

Návrh rozpočtu
na rok 2019

400

400

Povinná údržba a opravy koryt vodních toků - propustky Folknářský potok, vodoteč Boletice u výchov. ústavu,
vodoteč Křešice, náhon Staré Město – zahrádky, zatrubněná část Bělského potoka a jeho přítok, zatrubněná část
potoka Ostružník-Drážďanská ul., zpracování projektových dokumentací, aj.
10. § 2341 nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení
Skutečnost roku

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Požadavek

Návrh rozpočtu

2017

na rok 2018

k 30.09.2018

na rok 2019

na rok 2019

421

2 900

2 900

provozní výdaje a PD:
Čištění drenážních zařízení – odstraňování nánosů po přívalových
deštích, opravy odvodnění okolo panelových domů v sídlištích, ul.
Oldřichovská, Krásný Studenec, ul. Hluboká, Folknáře + zpracování
projektových dokumentací, aj.

48 653

1 653

700

700
47 953

Jmenovité akce:
viz příloha - požadavky na provozní rozpočet
11. § 3421 využití volného času dětí a mládeže
Skutečnost roku

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Požadavek

Návrh rozpočtu

2017

na rok 2018

k 30.09.2018

na rok 2019

na rok 2019

1 755

2 000

2 500

dětské koutky, pískoviště, aj.

3 435

2 435

3 000

na území města spravujeme 47 dětských hřišť a koutků, 3 víceúčelová hřiště, na kterých jsou zajišťovány opravy
dopadových ploch dle revizních zpráv, opravy návštěvních řádů, oplocení, pískovišť, laviček, likvidace starých
kovových konstrukcí a kovových herních prvků a některých pískovišť, výměna písku v pískovištích, doplnění hřišť
mobiliářem a oplocením, výměna písku na hřištích a na dopadových plochách, hlavní roční kontroly, opravy
stávajících hřišť (prvky poničené vandalismem), patrolace dětských hřišť, naučné stezky Kvádrberk, aj.
Požadavek na r. 2019 vychází ze zvýšených potřeb oprav vzhledem ke stáří hřišť (od r. 2006). Již na r. 2018 bylo
požadováno 2 500 tis. Kč, schváleno bylo pouze 2 000 tis. Kč a s ohledem na nezbytné opravy bude nutno tuto
položku do konce t. r. posílit min. o 500 tis. Kč.
Akce PaR18 – dětské dopravní hřiště
435
Akce probíhá od 05/2018 do 05/2019, rozpočet r. 2018 činil 500 tis. Kč a očekávaná
skutečnost r. 2018 je 65 tis. Kč, požadavek na r. 2019 činí 435 tis. Kč
12. § 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace
Skutečnost roku

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Požadavek

Návrh rozpočtu

2017

na rok 2018

k 30.09.2018

na rok 2019

na rok 2019

95

0

0

1 032

800

Akce PaR18 – zatraktivnění jihozápadního Děčína
Akce probíhá od 05/2018 do 05/2019, rozpočet r. 2018 činil 400 tis. Kč, realizace a
financování bude v r. 2019

400

Akce PaR18 – Chceme se toulat v Březinách
Akce probíhá od 05/2018 do 05/2019, rozpočet r. 2018 činil 500 tis. Kč a očekávaná
skutečnost r. 2018 je 100 tis. Kč, požadavek na r. 2019 činí 400 tis. Kč

400

800

13. § 3631 veřejné osvětlení
Skutečnost roku
2017

Schválený rozpočet
na rok 2018

10 941

Upravený rozpočet
k 30.09.2018

13 400

Požadavek
na rok 2019

13 400

12 900

úhrady za el. energii
opravy veřejného osvětlení včetně PD, z toho:

Návrh rozpočtu
na rok 2019
12 900

8 000
4 900

servis VO – smlouva s Marius Pedersen

3 000

výkony mimo smlouvu:
zpracování PD + vytýčení inž.sítí
nasvícení zámku – údržba a servis
vánoční výzdoba – montáž, demontáž,
údržba + nové prvky
další neplánované úpravy VO v
součinnosti s ČEZ, požadavky občanů,
havárie

1 900
400
250
250
1 000

14. § 3632 pohřebnictví
Skutečnost roku

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Požadavek

Návrh rozpočtu

2017

na rok 2018

k 30.09.2018

na rok 2019

na rok 2019

2 433

3 240

3 240

3 240

údržba zeleně na hřbitovech, z toho:

3 240

3 240

údržba zeleně dle smlouvy s Marius Pedersen, a. s.
2 640
údržba nad rámec smlouvy: péče o stromy – řezy, kácení, údržba
trvalých záhonů, nových výsadeb, údržba ruderálních částí, postřik
plevele,
600
15. § 3639 komunální služby
Skutečnost roku
2017

Schválený rozpočet
na rok 2018

219

Upravený rozpočet
k 30.09.2018

240

240

ekologické WC

Požadavek
na rok 2019
235
110

umístění 4 ks mobilních chemických WC: cyklostezka Dolní Žleb u
přívozu, parkoviště u cyklostezky Prostřední Žleb, u via ferrata Labské
nábř., Benešovská ul. p. p. č. 3029/1 k. ú. Děčín + mimořádné akce,
provoz tržnice vč. nájemného

125

96

Návrh rozpočtu
na rok 2019
220

nájemné a vodné za zázemí tržnice 35 tis. Kč, svoz SKO 25 tis. Kč, el.
energie a vodné 45 tis. Kč, opravy a údržba stánků a prostor 20 tis.
Kč,
16. § 3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů
Skutečnost roku
2017
1 151

Schválený rozpočet
na rok 2018

Upravený rozpočet
k 30.09.2018

1 650

1 650

Požadavek
na rok 2019

Návrh rozpočtu
na rok 2019

1 650

1 650

Smlouva s Marius Pedersen, a. s. (sběrný dvůr) - závisí na množství odevzdaných nebezpečných odpadů občany
do sběrného dvora.
17. § 3722 sběr a svoz komunálních odpadů
Skutečnost roku
2017
24 687

Schválený rozpočet
na rok 2018

Upravený rozpočet
K 30.09.2018

25 000

25 000

Požadavek
na rok 2019

Návrh rozpočtu
na rok 2019

26 650

25 000

Smlouva s Marius Pedersen a. s. (nakládání s odpady) - zahrnuje sběr a svoz směsného komunálního odpadu a
svoz odpadkových košů:
sběr a svoz směsného komunálního odpadu - náklady jsou závislé
na množství svezeného SKO,
25 000
svoz odpadkových košů - závisí na množství svezeného odpadu

1 650

18. § 3723 sběr a svoz ostatních odpadů
Skutečnost roku
2017
6 300

Schválený rozpočet
na rok 2018

Upravený rozpočet
k 30.09.2018

7 000

7 000

Požadavek
na rok 2019

Návrh rozpočtu
na rok 2019

7 000

7 000

Smlouva s Marius Pedersen, a. s. (sběrný dvůr) - odvoz odpadů ze sběrného dvora – závisí na množství
odevzdaného odpadu občany města (objemný odpad a bioodpad),
19. § 3725 využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Skutečnost roku
2017
16 630

Schválený rozpočet
na rok 2018

Upravený rozpočet
k 30.09.2018

17 000

17 000

Požadavek
na rok 2019
18 000

Návrh rozpočtu
na rok 2019
17 250

Smlouva s Marius Pedersen a. s. (nakládání s odpady) - náklady na separaci odpadů a poplatek za uložení odpadu
na skládce,
z této položky je rovněž hrazen příspěvek společnosti Kovošrot Group za sběr a třídění vybraných druhů odpadů
cca 100 tis. Kč ročně,
separace – požadavek odpovídá předpokládané skutečnosti a
předpokládanému navýšení tříděného odpadu vzhledem k rozšíření
stanovišť s nádobami na třídění + svozu kovů (233 tis. Kč)
uložení na skládce – jedná se o poplatek za uložení odpadu na
skládce

12 500
5 500

20. § 3729 ostatní nakládání s odpady
Skutečnost roku
2017
986

Schválený rozpočet
na rok 2018

Upravený rozpočet
k 30.09.2018

1 500

1 500

97

Požadavek
na rok 2019
1 500

Návrh rozpočtu
na rok 2019
1 200

jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob
asanace skládek – zahrnuto ve smlouvě s Marius Pedersen, a. s. požadavek odpovídá předpokládané skutečnosti a nutnosti úklidu
stále se množících nepořádků a skládek na pozemcích města

400

400
skládka Orlík III
smlouva s TSD, a. s. o provozování skládky Orlík – monitoring,
odvoz průsakových vod, kosení porostů, údržba odvodňovacích
žlabů – náklady jsou závislé na klimatických podmínkách

1 100

21. § 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Skutečnost roku

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Požadavek

Návrh rozpočtu

2017

na rok 2018

k 30.09.2018

na rok 2019

na rok 2019

16 048

21 900

22 100

údržba zeleně, v tom:

28 400
26 800

smlouva s Marius Pedersen a.s. č. 2016-0090/OR
18 800
požadavek vychází z částky sjednané ve smlouvě s Marius Pedersen a.s. - péče o
travnaté plochy, péče o živé ploty, péče o volně rostoucí keře, péče o stromy, náhradní
výsadby stromů a keřů, péče o liniovou zeleň, péče o letničky, dvouletky a trvalky,
zálivka, přihnojování, a to v centru města Dc I a Dc IV , na 7 sídlištích, v 7 městských
částech,
odstranění havarijních stromů
1 000
v rámci inventarizace a hodnocení zdravotního stavu rizik stromů (započato v r. 2006) je
nutné pokračovat a vyhodnotit další stromy v parcích – U Kaple, Bažantnice, okrajové
stromy kolem komunikací. Je nutné pokračovat v pravidelné revizi stavu stromů
(dendrometrie, kontrola bezpečnostních vazeb, aktualizace stavu ploch), tahové
zkoušky, kácení havarijních, nebezpečných stromů a stromů dle rozhodnutí vydaných
odborem životního prostředí, aj.,
údržba zeleně – ostatní
7 000
sekání trávy, pletí květinových záhonů, pletí a ošetřování květinových nádob, ošetření
stromů a keřů na ostatních pozemcích města – min. 3x za rok mimo smlouvu s Marius
Pedersen a.s. (ruderální plochy),
nové výsadby stromů a keřů dle rozhodnutí a výměna uhynulých stromů a keřů,
ošetřování stromů kolem cyklostezek, péče o park Kvádrberk - nové výsadby, rozšíření
informačního systému, obnova přestárlých parkových ploch, údržba záhonů, oprava
cest, péče o lesoparky Bažantnice, U Kaple – sekání, odplevelení ploch, průřez stromů,
keřových pater, nové výsadby, údržba Smetanova nábřeží pro akce pořádané během
roku,
ošetřování zeleně na dětských hřištích, nové výsadby, ošetřování výsadeb a přesadeb
provedených v roce 2012-2018, vánoční výzdoba města, zajišťování městských
slavností a dalších akcí konaných ve městě, smlouva na květinovou výzdobu na
sloupech VO, smlouva se SŠZaZe Benešovská ul. na seč Staroměstského nábřeží,
pasport, oprava plastik, zaměření stromů, posudky. Z hlediska komplexního ošetření
stromů je nutné pokračovat s ošetřením stromů ve městě,
Akce PaR18 – Březiny – záchrana lípy
Akce probíhá od 05/2018 do 05/2019, rozpočet r. 2018 činil 200 tis. Kč, realizace a
financování bude v r. 2019
Jmenovité akce:
viz příloha - požadavky na provozní rozpočet
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200

600

20 300

údržba veřejných prostranství, dětské koutky, aj.
1 400
veřejné prostranství
500
údržba veřejného prostranství, oprava míst pro kontejnery, laviček, plakátovacích ploch,
reklamních hodin, aj.
900

kašny, pítka
vodné 200 tis. Kč, el. energie 100 tis. Kč, ost. služby 200 tis. Kč
(revize, čištění, aj.), opravy a údržba 400 tis. Kč.
22. § 3749 ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
Skutečnost roku
2017

Schválený rozpočet
na rok 2018
43

Upravený rozpočet
k 30.09.2018

250

250

Požadavek
na rok 2019
300

Návrh rozpočtu
na rok 2019
100

Likvidace křídlatky a netýkavky – likvidace plevelů je povinností vlastníka ze zákona č. 326/2004 Sb., o
rostlinolékařské péči. V roce 2015 schválen v RM záměr na likvidaci křídlatky - možnost využití dotace. Projektová
dokumentace na likvidaci křídlatky - monitoring proveden v roce 2016, realizace pokud bude přidělena dotace.
Příloha:
tabulka jmenovité akce
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Příloha k návrhu rozpočtu na rok 2019

Požadavky na provozní rozpočet - jmenovité akce
Poř.
Odbor Paragraf
č.

Název akce

(v tis. Kč)
Požadavek
na r. 2019

Zdůvodnění (stav připravenosti, předpoklad
dotace, apod.)

100

1

OKD

2212

Oprava chodníku ul. Hluboká

1 700 PD zpracována

2

OKD

2212

Tyršův most nátěr konstrukce – I. etapa

1 000

3

OKD

2212

Velkoplošná oprava MK Okružní

1 000 PD zpracována, koordinace SVS a.s.

4

OKD

2212

Oprava chodníku Březiny u restaurace

5

OKD

2212

Velkoplošná oprava MK Družební, Nebočady

6

OKD

2212

Oprava schodiště Březiny od točny k sídlišti

600 PD se zpracovává

7

OKD

2212

Oprava MK Ke Trati

900 PD zpracována

8

OKD

2212

Oprava MK Tovární

9

OKD

2212

Oprava MK Březiny-Bechlejovice k č. p. 103

10

OKD

2212

Oprava MK Brožíkova

1 800 PD se zpracovává, koordinace SVS a.s.

11

OKD

2212

Oprava parkoviště ul. Ve Vilách u zim. stadionu

2 100 PD se zpracovává

12

OKD

2212

Oprava lávky přes trať Přípeř, ul. Pod Svahem

3 000 PD se zpracovává

13

OKD

2212

Cyklostezka pod zámkem „Labská“ - oprava
svahu

2 300

14

OKD

2212

Oprava MK 577c Folknáře

600 PD se zpracovává

15

OKD

2212

Oprava MK Štursova

800

16

OKD

2212

AB povrchy MK Fibichova, Jánská, Budapešťská

1 260

17

OKD

2212

Velkoplošná oprava MK, chodníku a veřejného
osvětlení Škroupova ul.

7 000 PD zpracována, koordinace SVS a.s.

18

OKD

2212

Oprava opěrné zdi Zemědělská ul.

800 Havarijní stav, PD v r. 2018

19

OKD

2212

PD na opravu opěrné zdi Arbesova

200 Havarijní stav

Obnova protikorozní ochrany, zpracován
technologický postup

700 PD se zpracovává
2 600 PD zpracována, koordinace SVS a.s.

4 100 PD zpracována, koordinace SVS a.s.
600 PD se zpracovává

Havarijní stav svahu cyklostezky nad vodním
tokem
Opatření MK AB povrchem vč. podkladových
vrstev, koordinace SVS a.s.
Koordinace se SVS, schváleno RM, koordinace
SVS a.s.

Příloha k návrhu rozpočtu na rok 2019
20

OKD

2212

PD na opravu opěrné zdi Smetanovo nábř.

200 Havarijní stav

21

OKD

2212

PD na opravu opěrné zdi Pod Svahem

300 Havarijní stav

celkem § 2212

22

33 560
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23

OKD

2341

PD na odbahnění Zámeckého rybníka

Fin. prostředky byly schváleny na r. 2018, v
553 06/2018 byl vybrán zhotovitel a uzavřena smlouva
dílo s termínem zpracování PD do 02/2019

24

OKD

2341

PD na úpravu hráze rybníka na vodním toku
Ostružník

200 nařízení OŽP - povodně - řeší se od r. 2017

25

OKD

2341

PD na opravu opěrných zdí okolo Zámeckého
rybníka

26

OKD

2341

Odbahnění Zámeckého rybníka

27

OKD

2341

Ušlý zisk - MVE Ing. Moravec
celkem § 2341

28

Závada zjištěna v 08/2018 při provádění
200 průzkumných prací v rámci vyhotovení PD na
odbahnění rybníka
Záplavové území - v důsledku velkého množství
sedimentů existuje povodňové riziko, při kterém
může dojít k rozlití vody přes hráz, čímž se vyplaví
sedimenty z rybníka a následně k vyplavování
45 000
kontaminovaného sedimentu do Labe, což má
negativní vliv na ekosystémy. Pro tento projekt
žádná dotace není a v nejbližších letech ani
nebude.
MVE Ing. Moravec - bude nárokováno v případě
2 000
realizace akce
47 953

Ošetření stromů v lesoparku Bažantnice

Pokračování v ošetření stromů v lesoparku
600 Bažantnice, v r. 2018 byla ošetřena polovina
stromů

31

celkem § 3745

600

32

Celkem OKD

29

OKD

3745

82 113

IV.
NÁVRH ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA
DĚČÍN
NA ROK 2019
- za městem zřízené a založené organizace





























Dopravní podnik města Děčín, a. s. - Příloha č. 8 ke Smlouvě o veřejných službách
v přepravě cestujících na území statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto
služby – Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace
Lesní úřad Děčín, p.o.
MŠ Májová
MŠ Riegrova
MŠ Liliová
MŠ Klostermannova
ZŠ a MŠ Školní
ZŠ Dr. Miroslava Tyrše
ZŠ Na Stráni
ZŠ a MŠ Na Pěšině
ZŠ a MŠ Máchovo nám.
ZŠ a MŠ Kosmonautů
ZŠ Komenského nám.
ZŠ Kamenická
ZŠ a MŠ Březová
ZŠ Míru
ZŠ a MŠ Vojanova
ŠJ Jungmannova
ŠJ Sládkova
Městské divadlo Děčín, p.o.
Městská knihovna Děčín, p.o.
Zámek Děčín, p.o.
Děčínská sportovní, p.o.
Dům dětí a mládeže Děčín, p.o.
Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, p.o.
Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.
Orientační plán oprav a údržby majetku města ve výpůjčkách příspěvkových
organizací v r. 2019
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Příloha č. 8

Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace

Výchozí finanční model (veřejná linková doprava)
Dopravce:

Dopravní podnik města Děčína, a. s.

plán rok 2019

Dělnická 106, Děčín 6, 405 29
Objednatel:

Statutární město Děčín
Mírové nám. 1175/5, Děčín VI

Výchozí finanční model

řádek

předpokládané hodnoty (v tis. Kč)
rok 2019

období 2021-2025

rok 2020

1

19 518

3%/rok

3%/rok

Přímý materiál a energie

2

7 372

2%/rok

2%/rok

Opravy a údržba vozidel

3

9 505

1%/rok

1%/rok

Odpisy dlouhodobého majetku

4

17 214

2%/rok

2%/rok

Pronájem a leasing vozidel

5

Mzdové náklady

6

37 058

2%/rok

2%/rok

Sociální a zdravotní pojištění

7

12 499

2%/rok

2%/rok

Cestovné

8

Úhrada za použití infrastruktury

9

Silniční daň

10

Elektronické mýto

11

Pojištění (zákonné, havarijní)

12

2 010

2%/rok

2%/rok

Ostatní přímé náklady

13

984

2%/rok

2%/rok

Ostatní služby

14

4 146

2%/rok

2%/rok

Provozní režie

15

837

2%/rok

2%/rok

Správní režie

16

8 481

2%/rok

2%/rok

NÁKLADY CELKEM (ř. 1 až ř. 16)

17

119 625

Tržby z jízdného

18

47 000

Ostatní tržby z přepravy

19

300

Ostatní výnosy

20

3 000

Výnosy celkem (řádek 18 až 20)

21

50 300

Hodnota provozních aktiv **

22

175 420

Čistý příjem

23

Kompenzace (ř.17-ř.21+ř.23)

24

Dotace na pořízení a modernizaci vozidel

25

Jiná dotace

26

Výchozí
výnosy

Výchozí náklady

Pohonné hmoty a oleje

1

5 262 3,0%
74 587

*uveďte hodnoty pro další období nebo způsob indexace podle §8 odst. 3
**uveďte v souladu s hodnotou v tabulce obsažené v příloze č. 5
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0

0

0

0
7,5%

Příloha č. 6

Výchozí finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu

Výkaz provozních aktiv
Dopravce:

Dopravní podnik města Děčína, a. s.
Dělnická 106, Děčín 6, 405 29

Objednatel:

Vymezení provozního aktiva

Procento
využití
Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období
aktiva k (v tis. Kč)
zajištění
závazku
rok 2018
=.
období n

Dopravní prostředky/ řady vozidel

100

50 557

nová opravna

100

2 124

terminál

100

103

pozemek podniku (odstav. plochy)

100

2 906

30

445

100

30 875

autobusy

Ostatní majetek
Pozemky

čerpací stanice
Stavby
MAD, autobusové nádraží

55 638

údržba autobusů

100

8 284

78

6 803

údržba autobusů

100

3 968

odst.plochy, správní stř.

100

74

nehm. majetek

100

678

30

12 965

odst.plochy, správní stř.
čerpací stanice, mycí linka

Jiný dlouhodobý majetek

čerpací stanice, mycí linka

První mimořádné splátky (akontace) leasingu

Součet

175 420
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-

Komentář
Finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu vychází:
v roce 2019 předpoklad ujetých km 2 094 198 km
spotřeba PHM
najeté km autobusy na CNG 1 005 215 km, plánovaná spotřeba CNG 7 539 112,-- Kč
najeté km autobusy na naftu 1 088 983 km, plánovaná spotřeba nafty 11 978 813,-- Kč
odpisy dlouhodobého majetku
výše odpisů připadající na veřejnou přepravu dle vykázaných km
v této položce jsou zahrnuty odpisy stř. přepravy vč. 5 ks malých atobusů pořízených v 03/2019
mzdové náklady
mzdové náklady navýšeny o 12%
sociální a zdravotní pojištění
navýšení o 12%, vztahuje se přímo ke mzdovým nákladům
pojištění
pojištění autobusů za Q 470 000,00 Kč,
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Magistrát města Děčína
Ing. Přemysl Myčka
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín IV

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
MDC/97739/2018

NAŠE ZNAČKA
EN/40/2018/Hor

VYŘÍZUJE / TELEFON
Horáček/412709545

V DĚČÍNĚ
31.10. 2018

Věc: Podrobný popis jednotlivých položek k odhadu kompenzace pro rok 2019
Na základě vašeho dopisu ze dne 16. 10. 2018 vám posíláme podrobný popis
k jednotlivým položkám předloženého odhadu kompenzace pro rok 2019.
Výpočet kompenzace pro rok 2019 byl stanoven na základě vývoje skutečných
nákladů za první pololetí roku 2018. Do některých nákladových položek kompenzace jsou
promítnuty předpokládané náklady, které lze očekávat v roce 2019. Oproti roku 2018 se
nejedná o další skokové navýšení, neboť v návrhu upraveného výpočtu kompenzace pro rok
2018 jsme požadovali 65 mil. Kč včetně 4 % čistého příjmu, ale následně bylo schváleno
61,6 mil., tedy nárůst cca o 6 mil. Kč oproti roku 2017. Z tohoto nárůstu pak 3 mil. Kč
pokrývaly výpadek v tržbách vyplývající ze změny tarifu – Senioři nad 70 let zdarma.
Zbývající 3 mil. Kč pak již nepokryly nárůst mezd řidičů a ostatních kategorií zaměstnanců,
kdy samotné nařízení vlády o minimální mzdě navýšilo mzdy řidičů o 11%. O úpravu
kompenzace z těchto mzdových důvodů jsme žádali dopisem ze dne 27. 9. 2017, kdy tato
naše žádost nebyla akceptována.
Navýšení jednotlivých položek kompenzace na rok 2019:
Ř. 1 Pohonné hmoty a oleje 19 518 tis. Kč
Vyčíslená hodnota vychází jako součet nákladů z předpokládaného poměru
dopravního výkonu autobusů s pohonem na CNG (tj. 48 %) a vozidel na naftu (52%).
Celkový předpokládaný dopravní výkon činí 2,09 milionu km.
Při reálné spotřebě autobusů na CNG 50 kg CNG/100 km a při předpokládané ceně
vyrobeného CNG 15 ,- Kč /kg. (Výroba CNG znamená jeho technologickou úpravu v
plničce - stlačení pomocí kompresorů, bez které by nebylo možné vozidla plnit).
Předpokládaná hodnota nákladů CNG činí 7 539 112 Kč.
Při reálné spotřebě 44 l nafty/100 km a při předpokládané ceně 25 Kč/ l je tak
plánovaná spotřeba nafty 11 978 813,-- Kč.
Ovlivňující faktory: razantní nárůst cen nafty a plynu již v druhé polovině roku
2018.
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Ř. 2 Přímý materiál a energie 7 372 tis. Kč
V položce jsou zahrnuty nákladové položky – materiál na běžné opravy autobusů
(předpoklad 6 800 tis. Kč ), čisticí prostředky, uniformy pro řidiče (tato částka se pohybuje
ve výši cca 300 tis. Kč) aj.
Ř. 3 Opravy a údržba vozidel 9 505 tis. Kč
V této položce jsou zahrnuty opravy od externích dodavatelů (odhad 1 700 tis. Kč) a
poměrná část nákladů stř. 30 údržba autobusů. V této položce jsou zahrnuty tyto náklady spotřeba energií, mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění pracovníků údržby, odpisy
dlouhodobého majetku.
Ř. 4 Odpisy dlouhodobého majetku 17 214 tis. Kč
V této položce jsou zahrnuty odpisy stř. 10 MAD. Tuto položku tvoří především
odpisy autobusů a již je do výpočtu zahrnuto i 5 malých autobusů, které budou pořízeny v
03/2019. Vzhledem k podmínkám dotace z ITI jsou/budou postupně vyřazována vozidla s
nulovou zůstatkovou hodnotou. Odpisy nově pořízených CNG vozidel jsou vypočítány z
ceny ponížené o přijatou dotaci z ITI. Je zde zahrnut 15% podíl z celkové PC autobusů.
Dále tuto položku tvoří odpisy odstavné plochy na autobusy (stavba), nový odbavovací
systém s cenou již poníženou o poskytnutou dotaci cca 1 mil. Kč. Do této položky je pak je
zahrnuta poměrná část odpisů za plnící stanici na CNG a technické zhodnocení dílen z
důvodu nutných úprav v případě oprav u provozovaných CNG vozidel.
Ř. 6 Mzdové náklady 37 058 tis. Kč
V této položce jsou zahrnuty mzdové náklady řidičů, kde s ohledem na očekávané
schválení nařízení vlády ohledně minimální mzdy lze počítat se mzdovým nárůstem opět
minimálně o 12% u řidičů. V souvislosti s trvalým nedostatkem řidičů a zahájením
působení DSÚK v našem regionu bude muset být toto navýšení zřejmě akceptováno. I pro
rok 2018 DP žádal o navýšení kompenzace především pro nárůst mezd řidičů, kdy toto
nebylo ze strany města akceptováno a zvýšení mezd bylo z velké části kryto z vlastních
zdrojů DP na úkor ostatních položek.
Ř. 7 Sociální a zdravotní pojištění 12 499 tis. Kč
Výše sociálního a zdravotního pojištění se přímo vztahuje ke mzdovým nákladům.
Její nárůst je přímo odvislý od zvýšení mezd.
Ř. 12 Pojištění (havarijní a zákonné pojištění zaměstnanců) 2 010 tis. Kč
Jedná se o zákonné a havarijní pojištění a zákonné pojištění zaměstnanců. Výše
pojištění autobusů je ovlivněna změnou pojišťovny v roce 2018, kdy byla dána výpověď ze
strany pojišťovny Generali a musely být poptány nové pojišťovny. Řada pojišťoven vůbec
nabídku nepodala, jiné daly nabídku zcela mimo reálné možnosti naší společnosti. Přestože
nabídková cena 1 880 tis. byla nejnižší, došlo k razantnímu navýšení oproti roku 2017, tj. tj.
1 880 tis. Kč ročně cca trojnásobek. Dále je zde zákonné pojištění zaměstnanců, které je
poměrnou částí připadající na MAD.
Ř. 13 Ostatní přímé náklady 984 tis. Kč
Jsou zahrnuty náklady, které přímo souvisí s provozem MAD – školení řidičů,
lékařské prohlídky (cca 60 tis. Kč), kontrola přepravy ( 30 tis. Kč), STK a emise (50 tis.
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Kč). Dále jsou zde zahrnuty náklady na provoz autobusového nádraží (cca 800 tis. Kč, v
této částce je spotřeba energií, odpisy hmotného majetku…)
Ř. 14 Ostatní služby 4 146 tis. Kč
V této položce jsou zahrnuty např. příspěvky zaměstnavatele na penzijní
připojištění, příspěvky na stravenky, úklidové práce, ostraha, odvod za srážkové vody (např.
částka cca 600 tis. připadající na odstavné plochy). Vždy se jedná o poměrnou část nákladů
připadající na MAD. U outsorsovaných služeb, tj. ostraha, úklid, dochází rovněž v
souvislosti s nařízením vlády o minimální mzdě k nárůstu o % zvýšení minimální mzdy.
Ř. 15 Provozní režie 837 tis. Kč
Poměrná část nákladů připadající na MAD z celkových nákladů (v této položce jsou
mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění pracovníků skladu MTZ, spotřeba materiálu
tohoto střediska)
Ř. 16 Správní režie 8 481 tis. Kč
Poměrná část nákladů připadající na MAD z celkových nákladů. Tato položka
zahrnuje tyto náklady – mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců
správního střediska, odměny členům orgánů obchodní korporace, cestovné, spotřebu
materiálů, odpisy hmotného majetku, poplatky peněžním ústavům.
Čistý příjem
Čistý příjem spolu s odpisy tvoří vlastní zdroje investic. Pokud není hrazen čistý
příjem vážící se k veškerým používaným provozním aktivům, společně s odpisy, nelze
vytvořit adekvátní vlastní zdroje k financování dalších investic, tj. např. 15 % podíl Z ITI a
splátkám úvěru.
Ř. 18 Tržby z jízdného 47 000 tis. Kč
Tato položka se reálně na základě vstupu do integrovaného systému rozdělila na tři
položky:
i) Tržby – ty se neustále snižují, ii) rozúčtování tržeb z clearingového centra, iii)
doplatek/přeplatek Ústeckého kraje ve vztahu k referenčním tržbám. Tyto tři položky se
vzájemně ovlivňují a dochází k přesunu z jedné do druhé v rámci společného zúčtování v
IDS.
S pozdravem

Ing. Bohumil Bárta v.r.
ředitel společnosti
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Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace
Odborem řízená organizace:
Lesní úřad Děčín, příspěvková organizace
v tis. Kč
Skutečnost
roku 2017

Schválený
rozpočet
na rok 2018

693

500

Upravený
rozpočet
k 30. 9. 2018
500

Požadavek

Návrh rozpočtu

na rok 2019

na rok 2019

1 000

1 000
v tis. Kč

Ukazatel
účet/náklady
501 - materiál
502 - energie
511 - údržba
512 - cestovné
513 - náklady na reprezentaci
518 - služby
521 - mzdové nákl.
524 - soc.pojištění
525 - jiné soc. pojištění
527 - zák.soc.náklady
549 - ost. náklady
551 - odpisy
558 - náklady z DHM
účet/výnosy
602 - služby
výkon OLH
tržby
648 - zúčt.fondů
649 - ost.výnosy
672 - dotace celkem
z toho: příspěvek zřizovatele
Hospodářský výsledek
Stav fondů k 30.06.2018
Fond odměn
Rezervní fond
Fond investic

Skutečnost
roku 2017
6 314
406
8

Schválený
Skutečnost
rozpočet
na rok 2018
k 30.06.2018
6 560
3 960
430
101
4

Požadavek
na rok 2019
7 542
600

287

280

160

300

1 876
2 470
842
20
69
239
29
68

2 200
2 700
920

2 500
3 000
1 020

6 332
104
83
4 900

6 560
600
80
4 300

1 313
1 445
495
12
43
43
53
67
224
4 387
121
66
3 370

200
1 045
512
18

480
1 100
500
0

330
500
500
427

442
1 900
1 000
0

30

Návrh rozpočtu
na rok 2019
0

122

7 542
400
220
4 580

0

1 000
0

v Kč
21 268,98
1 080 864,66
366 145,19

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a
zdůvodnění meziročních rozdílů:
Vyšší mzdy-plánovaný růst minimální mzdy a růst platů ve veřejné správě. Náklady na služby jsou vyšší z důvodu provádění nahodilých
těžeb a následných prací (úklid klestu, zalesnění..). Vyšší náklady na materiál - nákup sazenic na kalamitní plochy a vyšší náklady na
ochranu lesa. Nižší tržby - předpoklad, že i v příštím roce budou výkupní ceny významně nižší oproti začátku roku 2018.
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Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace
Odborem řízená organizace:
Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace
v tis. Kč
Skutečnost
provoz
Škola pro všechny

roku 2017
3 527

Schválený
Upravený
rozpočet
rozpočet
na rok 2018
k 30. 9. 2018
3 384
3 650
60

Požadavek
na rok 2019
3 420
150

Návrh rozpočtu
na rok 2019
3 420
150
v tis. Kč

Ukazatel
účet/náklady
501 - materiál
502 - energie
511 - údržba
512 - cestovné
513 - náklady na reprezentaci
518 - služby
521 - mzdové nákl.
524 - soc.pojištění
525 - jiné soc. pojištění
527 - zák.soc.náklady
549 - ost. náklady
551 - odpisy
558 - náklady z DHM
účet/výnosy
602 - služby
603 - výnosy z pronájmu
662 - úroky
648 - zúčt.fondů
649 - ost.výnosy
672 - dotace celkem
z toho: příspěvek zřizovatele
Hospodářský výsledek
Stav fondů k 30.06.2018
Fond odměn
Rezervní fond
Fond investic

Skutečnost
roku 2017
16 308
1 562
1 321
433
4
0
678
8 722
2 941
36
215
26
5
365

Schválený
Skutečnost
rozpočet
na rok 2018
k 30.06.2018
16 782
9 448
1 450
912
1 500
592
440
151
8
7
1
0
700
321
8 820
5 259
3 163
1 755
35
22
220
146
40
0
5
3
400
280

16 705
1 133
0
0
0
0
15 572
3 527
397

16 782
1 160
0
0
0
0
15 622
3 384
0

9 490
628
0
0
0
0
8 862
1 692
42

Požadavek
na rok 2019
17 706
1 450
1 500
465
10
0
700
9 482
3 318
44
292
40
5
400

Návrh rozpočtu
na rok 2019

17 706
1 150
0
0
0
0
16 556
3 420
0

v Kč
30 874,93
933 025,77
302 399,75

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a
zdůvodnění meziročních rozdílů:
Účet 502 - dle skutečných záloh
Účet 512 - státní finance (SP)
Účet 521 - předpoklad navýšení mezd na rok 2019, SP
Účet 524 - předpoklad navýšení mezd na rok 2019, SP
Účet 525 - předpoklad navýšení mezd na rok 2019, SP
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0

0

3 420
0

Účet 527 - předpoklad navýšení mezd na rok 2019, SP
Účet 602 - úbytek dětí
Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku
na vybavení v roce 2019
Organizace:
účet 511

Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace

Název údržby

předpokládaná cena

MŠ Májová
drobné opravy
malování
oprava zařízení a herních prvků
MŠ K. H. Borovského (5 pavilonů)
drobné opravy
malování
oprava zařízení a herních prvků
MŠ Křešice
drobné opravy
malování
oprava zařízení a herních prvků
Celkem Kč
účet 518

v Kč
50 000
50 000
50 000
50 000
100 000
50 000
50 000
50 000
15 000
465 000

Název revize

předpokládaná cena

Název vybavení
herní prvky na zahrady s PC do 40 tis. Kč
výtvarný materiál
hračky
vzdělávací programy pro předškolní vzdělávání
pomůcky pro jemnou motoriku
pomůcky pro hrubou motoriku
Celkem Kč

předpokládaná cena

spalinové cesty
elektrické spotřebiče, zařízení
hasicí přístroje, hydranty
tělocvičná nářadí
plynové spotřebiče
stromy
váhy
hromosvody
zabezpečovací zařízení
výtahy
tlaková zařízení
Celkem Kč

Účet 558

v Kč
1 000
43 000
7 000
5 000
11 000
4 000
2 000
3 000
7 000
2 000
4 000
89 000
v Kč
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270 000
20 000
25 000
25 000
30 000
30 000
400 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace
Odborem řízená organizace:
Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, příspěvková organizace
v tis. Kč
Skutečnost
provoz
Škola pro všechny

roku 2017
2 984

Schválený
Upravený
rozpočet
rozpočet
na rok 2018
k 30. 9. 2018
2 667
2 667
60

Požadavek
na rok 2019
2 822
150

Návrh rozpočtu
na rok 2019
2 700
150
v tis. Kč

Ukazatel
účet/náklady
501 - materiál
502 - energie
511 - údržba
512 - cestovné
513 - náklady na reprezentaci
518 - služby
521 - mzdové nákl.
524 - soc.pojištění
525 - jiné soc. pojištění
527 - zák.soc.náklady
549 - ost. náklady
551 - odpisy
558 - náklady z DHM
569 - ostatní f.nákl.
účet/výnosy
602 - služby
603 - výnosy z pronájmu
662 - úroky
648 - zúčt.fondů
649 - ost.výnosy
672 - dotace celkem
z toho: příspěvek zřizovatele
Hospodářský výsledek
Stav fondů k 30.06.2018
Fond odměn
Rezervní fond
Fond investic

Skutečnost
roku 2017
19 405
1 953
1 514
607
9
0
335
10 599
3 579
0
211
69
22
507
0
19 497
1 758
0
0
240
4
17 495
2 688
92

Schválený
Skutečnost
rozpočet
na rok 2018
k 30.06.2018
20 871
10 242
1 900
1 035
1 693
663
395
173
15
8
0
0
365
239
11 945
5 928
4 062
1 991
0
0
239
133
25
49
22
13
210
10
0
0
20 871
11 002
1 770
1 007
0
0
0
0
0
82
0
0
19 101
9 913
2 667
1 335
0
760

Požadavek
na rok 2019
21 508
2 000
1 650
425
15
0
450
12 245
4 162
0
241
80
30
210
0
21 508
1 850
0
0
0
0
19 658
2 822
0

Návrh rozpočtu
na rok 2019
0

0

2 700
0

v Kč
33 100,00
545 290,43
243 056,90

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a
zdůvodnění meziročních rozdílů:
501-navýšení z důvodu inflace, navýšení statních peněz (inkluze)
511- zvýšení z důvodu rozsáhlejší výmalby v MŠ Pohraniční (plánované stavební úpravy),
zastaralé vybavení kuchyně - časté nutné opravy
518-navýšení z důvodu vyšších částek na odpady, tech. servis, školení, navýšení státních peněz (ONIV - podp.
opatření)
521-zvýšení mzdových tarifů
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524-zvýšení odvodů z důvodu vyšších mzdových tarifů
527-zvýšení plateb z důvodu vyšších mzdových tarifů
549- zvýšené platby na ostatní finanční platby (pojistné)
551-zvýšení odpisů z důvodu pořízení DHM
602-navýšení stravného
Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v
roce 2019
Organizace: Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, p. o.
účet 511

MŠ Riegrova

Název údržby

předpokládaná cena

malá údržba budovy
výmalba
strojní opravy

100 000
80 000
30 000

MŠ Pohraniční

malá údržba budovy
výmalba
strojní opravy
Celkem Kč
účet 518

MŠ Riegrova

v Kč

50 000
150 000
15 000
425 000

Název revize

předpokládaná cena

hasící přístroje
výtahy
hřiště - zahrada
elektrika
hromosvod

v Kč
4 000
8 000
5 000
15 000
5 000

MŠ Pohraniční

hasící přístroje
hřiště - zahrada
spalinové cesty
kotel
elektrika
hromosvod
Celkem Kč

2 500
3 000
3 000
3 000
3 000
2 500
54 000
v Kč

Název vybavení

předpokládaná cena

nábytek
elektronika
koberec, podlaha
učební pomůcky
vybavení na zahradu, více ks
Celkem Kč

60 000
30 000
35 000
25 000
60 000
210 000
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Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace
Odborem řízená organizace:
Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, příspěvková organizace
v tis. Kč
Skutečnost
provoz
Škola pro všechny

roku 2017
2 378

Schválený
Upravený
rozpočet
rozpočet
na rok 2018
k 30. 9. 2018
2 023
2 475
60

Požadavek
na rok 2019
2 023
150

Návrh rozpočtu
na rok 2019
2 023
150
v tis. Kč

Ukazatel
účet/náklady
501 - materiál
502 - energie
511 - údržba
512 - cestovné
513 - náklady na reprezentaci
518 - služby
521 - mzdové nákl.
524 - soc.pojištění
525 - jiné soc. pojištění
527 - zák.soc.náklady
549 - ost. náklady
551 - odpisy
558 - náklady z DHM
KÚ ÚK ONIV
účet/výnosy
602 - služby
603 - výnosy z pronájmu
662 - úroky
648 - zúčt.fondů
649 - ost.výnosy
672 - dotace celkem
z toho: příspěvek zřizovatele
Hospodářský výsledek
Stav fondů k 30.06.2018
Fond odměn
Rezervní fond
Fond investic

Skutečnost
roku 2017
13 781
1 316
917
419
5
1
389
7 566
2 541
31
299
18
32
247
13 896
1 228
10
31
4
12 623
2 002
115

Schválený
Skutečnost
rozpočet
na rok 2018
k 30.06.2018
14 637
6 978
1 318
635
864
415
450
87
1
2
1
347
199
8 200
4 042
2 788
1 341
17
166
92
18
27
32
16
340
105
112
14 637
7 772
1 300
719
6

Požadavek
na rok 2019
14 755
1 318
944
450
1
1
379
8 230
2 788
1
174
18
14
323
114
14 755
1 424

50

7

42

13 287
2 023
0

7 040
1 116
794

13 289
2 023
0

Návrh rozpočtu
na rok 2019

v Kč
60 500,00
420 450,61
550 461,00 z toho 470 tis.vázáno na vybavení kuchyně

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a
zdůvodnění meziročních rozdílů:
501 stejná výše.
502 navýšení o 80 tis.
Výpočet vychází z výše měsíčních záloh.
Měsíční výše všech záloh je 88 510,- vynásobeno 12 měsíci je 1 062 120,-.
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0

0

2 023
0

Rozdíl mezi výší měsíčních záloh a požadavkem na r. 2019 jsou předpokládané přeplatky vyúčtování.
511 stejná výše.
518 navýšení o 32 tis.
Nárůst je u revizí, které se opakují po více letech. Dále je nutný stále víc servis počítačů.
Další jiné služby: ladění pian, výměny písku v pískovištích, servis klimatizací, čištění lapolu,
sekání a udržování trávníků.
521 navýšení o 30 tis.
Použití FO pro správní zaměstnance.
527 navýšení o 8 tis.
Nárůst u vzdělávání zaměstnanců účetní a vedoucí šj.
551 snížení o 18 tis.
2x skluzavka a 3x myčka bude odepisována poslední rok, proto je nízký odpis.
Odpisový plán ale bude ještě upraven, z důvodu nákupu nového DHM do kuchyně.
558 snížení o 17 tis.
Nákup majetku v této výši je dostačující.
Z příspěvku KÚ ÚK předpokládáme v roce 2019 použití ve výši 11 266 000,- Kč.

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2019
Organizace: Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, příspěvková organizace
účet 511

Název údržby

předpokládaná cena

v Kč

MŠ Lil
drobné opravy a údržba 3 pavilony
malování
opravy zařízení a vybavení (jídelna a školka)

150 000
80 000
100 000

MŠ Tyl
drobné opravy a údržba
malování
opravy zařízení a vybavení (jídelna a školka)
Celkem Kč
účet 518

50 000
50 000
20 000
450 000

Název revize

předpokládaná cena

v Kč

MŠ Lil
plyn rozvod
plynové zařízení
el. zařízení
hromosvody
hydranty, HP
TV náčiní, zahradní prvky

4 000
8 000
3 000
2 500
3 500
3 000

MŠ Tyl
plyn rozvod
plynové zařízení
el.zařízení
hromosvody
hydranty, HP
TV náčiní, zahradní prvky
Celkem Kč

1 500
4 000
2 000
1 500
2 000
35 000
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účet 558

v Kč
Název vybavení

předpokládaná cena

MŠ Lil
2x koberec do tříd
dětské židličky do dvou tříd
peřinky, polštáře, povlečení
zahradní skluzavka
zahradní prvek
2x krycí plachta na pískoviště
MŠ Tyl
koberce 1x ložnice a 1x třída
zastřešení pískoviště
2x pevné odpadkové koše na zahradu
fotbalové branky na zahradu
1x krycí plachta na pískoviště
zahradní prvek - autíčka
peřinky, polštáře, povlecčení
Celkem Kč

30 000
40 000
35 000
25 000
38 000
20 000
20 000
39 000
10 000
5 000
15 000
26 000
20 000
323 000
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Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace
Odborem řízená organizace:
Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace
v tis. Kč
Skutečnost
provoz
Škola pro všechny

roku 2017
3 950

Schválený
Upravený
rozpočet
rozpočet
na rok 2018
k 30. 9. 2018
3 275
3 355
75

Požadavek
na rok 2019
3 696
200

Návrh rozpočtu
na rok 2019
3 275
200
v tis. Kč

Ukazatel
účet/náklady
501 - materiál
502 - energie
511 - údržba
512 - cestovné
513 - náklady na reprezentaci
518 - služby
521 - mzdové nákl.
524 - soc.pojištění
525 - jiné soc. pojištění
527 - zák.soc.náklady
549 - ost. náklady
551 - odpisy
558 - náklady z DHM
účet/výnosy
602 - služby
603 - výnosy z pronájmu
662 - úroky
648 - zúčt.fondů
649 - ost.výnosy
672 - dotace celkem
z toho: příspěvek zřizovatele
Hospodářský výsledek
Stav fondů k 30.06.2018
Fond odměn
Rezervní fond
Fond investic

Skutečnost
roku 2017
18 743
1 899
694
1 361
5
490
10 200
3 413
42
225
53
44
317

Schválený
Skutečnost
rozpočet
na rok 2018
k 30.06.2018
20 157
9 588
1 978
840
975
433
735
85
13
3
1
0
506
152
11 363
5 862
3 862
1 962
49
24
231
139
62
10
45
23
337
55

Požadavek
na rok 2019
22 913
1 990
975
1 030
10
1
510
13 060
4 439
57
268
62
40
471

18 771
1 452

20 157
1 361

10 640
818

22 913
1 361

2
65
17 252
3 213
28

27
18 769
3 275
0

21
9 801
1 637
1 052

31
21 521
3 696
0

Návrh rozpočtu
na rok 2019
0

0

3 275
0

v Kč
110 000,00
477 139,56
390 746,20

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a
zdůvodnění meziročních rozdílů:
účet 511: navýšení požadavku oproti r. 2018 - viz. podrobný rozpis v tabulce
účet 521: navýšení prostředků na platy z rozpočtu KÚ-UZ 33353
účet 524, 525, 527: navýšení se odráží v požadavku navýšení prostředků na platy z rozpočtu KÚ
účet 551: viz. návrh odpisového plánu
účet 558: navýšení požadavku - viz. podrobný rozpis v tabulce - dovybavení jednotlivých pracovišť nábytkem,
učeb. pom., obnova stroj. zařízení (myčky, pračky, sušičky), nastavitelné stolečky pro děti, dovybavení kuchyně
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Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v
roce 2019
Organizace:
Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace
účet 511

Název údržby
objekt MŠ Klostermannova
pavilon Motýlci, Koťata
pavilon Berušky
pavilon hospodářský
objekt MŠ Moskevská
objekt MŠ K. Studenec
objekt MŠ Thunská
MŠ Klostermannova
MŠ Moskevská
MŠ K. Studenec
MŠ Thunská
MŠ Klostermannova
MŠ Moskevská
MŠ Thunská
myčky, pračky, mandl, sporáky, sušičky,
lednice
Celkem Kč
účet 518
TV nářadí
HP
váhy
el. zařízení
el. spotřebič
plyn
komíny
tepel. rozvody
kotle
Celkem Kč

předpokládaná cena
BĚŽNÁ ÚDRŽBA

VÝMALBA

v Kč
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000

190 000
200 000
50 000
130 000
OPRAVY A NÁTĚRY DŘEV.PRVKU
40 000
30 000
40 000
OPRAVY STROJ.ZAŘÍZENÍ
50 000
1 030 000

Název revize

předpokládaná cena

Název vybavení
MŠ Klostermannova
koberec-tř. Berušky
nastavitelné stoly do tříd
přebal. pult
vybavení kuchyně
sušička
MŠ Moskevská
dětský nábytek horní tř.+učitel. stůl
učeb. pomůcka-stavebnice
přebal. pult
MŠ K.Studenec
nábytek do tříd
učeb.pomůcky-stavebnice
brousek na nože
pračka

předpokládaná cena

v Kč
15 000
14 000
10 000
40 000
30 000
15 000
7 000
30 000
5 000
166 000
v Kč
15 000
50 000
10 000
10 000
20 000
100 000
10 000
10 000
30 000
20 000
5 000
15 000
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škrabka
myčka
přebal. pult

30 000
15 000
10 000

MŠ Thunská
snoezelen koberec s vetkanými opt. vlákny
snoezelen tkanina s opt. vlákny na strop
či na stěnu
myčka
pračka
sušička
přebal. pult
servírovací stolek na kolečkách
skákací plocha k trampolíně
Celkem Kč

20 000
30 000
15 000
15 000
20 000
10 000
8 000
3 000
471 000
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Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace
Odborem řízená organizace:

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace
v tis. Kč
Skutečnost
provoz
Inkluze do škol
Škola pro všechny

roku 2017
9 002
1 140

Schválený
Upravený
rozpočet
rozpočet
na rok 2018
k 30. 9. 2018
6 857
8 774
1 260
230

Požadavek
na rok 2019
6 861
0
650

Návrh rozpočtu
na rok 2019
6 861
0
650
v tis. Kč

Ukazatel
účet/náklady
501 - materiál
502 - energie
511 - údržba
512 - cestovné
513 - náklady na reprezentaci
518 - služby
521 - mzdové nákl.
524 - soc.pojištění
525 - jiné soc. pojištění
527 - zák.soc.náklady
549 - ost. náklady
551 - odpisy
558 - náklady z DHM
účet/výnosy
602 - služby
603 - výnosy z pronájmu
662 - úroky
648 - zúčt.fondů
649 - ost.výnosy
672 - dotace celkem
z toho: příspěvek zřizovatele
Hospodářský výsledek
Stav fondů k 30.06.2018
Fond odměn
Rezervní fond
Fond investic

Skutečnost
roku 2017
48 502
4 115
4 321
2 429
17
0
585
26 564
8 921
110
525
29
38
848
48 691
3 570
0
2
328
399
44 392
7 780
189

Schválený
Skutečnost
rozpočet
na rok 2018
k 30.06.2018
45 395
23 177
4 052
2 082
4 510
2 125
1 005
281
0
13
0
0
494
336
25 371
13 243
8 588
4 431
100
52
505
279
45
29
40
22
685
284
45 395
3 200
0
3
120
310
41 762
6 857
0

Požadavek
na rok 2019
46 025
4 082
4 510
1 031
0
0
494
25 783
8 728
102
513
45
55
682

25 228
2 046
0
1
90
202
22 889
3 431
2 051

Návrh rozpočtu
na rok 2019
0

46 025
3 200
0
2
150
295
42 378
6 861
0

0

6 861
0

v Kč
133 818,50
267 307,19
150 798,06

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a
zdůvodnění meziročních rozdílů:
účet

rok 2018

rok 2019

rozdíl

501-materiál
KÚ
KÚ-předpokládané navýšení o 50 tis Kč
Město Děčín

4052
473

4082
523

30

121

DDHM do 3 tis. Kč nižší požadavek o 20 tis. Kč

250

230

511-údržba
nutné drobné opravy a údržba k nemovitosti
stávajícímu stroj. zařízení, zahradních prvků MŠ
použití RF 65 tis. Kč

1005

1031

26

521- mzdy
KÚ předpokládané navýšení o 412 tis. Kč

25371

25783

412

524-soc.pojištění
KÚ předpokládané navýšení o 140 tis. Kč

8588

8728

140

525-jiné soc.pojištění
KÚ předpokládané navýšení o 2 tis.Kč

100

102

2

527-zák.soc. náklady
KÚ předpokládané navýšení o 8 tis. Kč

505

513

8

551-odpisy
navýšení dle odpisového plánu
a předpokladu pořízení investic v r. 2019

40

55

15

558-náklady z DHM
nákup nutného vybavení do tříd
ZŠ a MŠ (původní zastaralé a nevyhovující)

685

682

-3

Rozdíl

630

648-zúčtování fondů
čerpání FO 85 tis. Kč, RF 65 tis. Kč

120

150

30

649-ostatní výnosy
předpokládaný přeplatek na energiích

310

295

-15

662-úroky
předpokládané úroky v r. 2019

3

2

-1

672-dotace celkem
KÚ
Město Děčín

41762
34905
6857

42378
35517
6861

616

Rozdíl

630

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2019
Organizace: Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace
účet 511

Název údržby

předpokládaná cena

v Kč

ZŠ
pavilon A
drobné opravy nemovitosti
malování

50 000
40 000

pavilon B
drobné opravy nemovitosti
malování

50 000
30 000

pavilon C
drobné opravy nemovitosti

50 000

122

malování
drobné opravy zařízení(kuchyň)
(u el. strojů vypínače a termostaty
a výměna mechanických částí-nože do
robotů a škrabky)

30 000
46 000

pavilon D
50 000
60 000
20 000

drobné opravy nemovitosti
malování (tělocvičny)
opravy zahradní techniky
(údržba traktoru a sekaček)
MŠŠ
pavilon L
drobné opravy nemovitosti
malování
pavilon HP
drobné opravy nemovitosti
malování
drobná oprava zařízení (kuchyň)
(oprava robotu)
drobné opravy zahradní techniky
(údržba sekaček)
pavilon ABC
drobné opravy nemovitosti
oprava venkovních herních prvků
malování
MŠW
drobné opravy nemovitosti
malování
oprava venkovních herních prvků
drobná oprava zařízení (kuchyň)
(oprava el. trouby)
drobné opravy zahradní techniky
(oprava sekaček)
Celkem Kč

50 000
10 000
50 000
10 000
10 000
5 000
50 000
150 000
40 000
50 000
20 000
80 000
10 000
5 000
966 000

účet 518
Název revize

předpokládaná cena

Název vybavení

předpokládaná cena

výtahy
el. spotřebiče
revize PHP
revize komínů
revize plynu
revize tělocvičen a sport.nářadí a her.prv.
revize el. budov
Celkem Kč

v Kč
14 000
25 000
23 000
3 000
4 000
25 000
30 000
124 000
v Kč

ZŠ
nábytek do tříd (skříně)
PC, monitory, projektory (obnova)
nákup nových licencí

150 000
150 000
30 000

ŠJ
mrazák
nádobí (gastro)

32 000
30 000

123

MŠŠ
lednice
nábytek kuchyňky u tříd
MŠW
nábytek kuchyňky u tříd
kamery na pozemek
Celkem Kč

20 000
150 000
90 000
30 000
682 000
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Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace
Odborem řízená organizace:
Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace
v tis. Kč
Skutečnost
provoz
Inkluze do škol
Škola pro všechny

roku 2017
4 476
1 123

Schválený
Upravený
rozpočet
rozpočet
na rok 2018
k 30. 9. 2018
3 900
4 351
1 260
200

Požadavek
na rok 2019
3 754
0
550

Návrh rozpočtu
na rok 2019
3 754
0
550
v tis. Kč

Ukazatel
účet/náklady
501 - materiál
502 - energie
511 - údržba
512 - cestovné
513 - náklady na reprezentaci
518 - služby
521 - mzdové nákl.
524 - soc.pojištění
525 - jiné soc. pojištění
527 - zák.soc.náklady
549 - ost. náklady
551 - odpisy
558 - náklady z DHM

Skutečnost
roku 2017
33 297
2 952
1 236
386
27
1
1 013
19 824
6 638
81
476
68
64
531

účet/výnosy
602 - služby
603 - výnosy z pronájmu
662 - úroky
648 - zúčt.fondů
649 - ost.výnosy
672 - dotace celkem
z toho: příspěvek zřizovatele
Hospodářský výsledek
Stav fondů k 30.06.2018
Fond odměn
Rezervní fond
Fond investic

33 894
2 101
402
128
6
31 257
3 800
597

Schválený
Skutečnost
rozpočet
na rok 2018
k 30.06.2018
32 798
18 155
2 862
1 506
1 065
548
500
162
20
22
1
930
698
19 375
11 105
6 578
3 622
88
45
387
231
66
79
56
33
870
104
32 798
2 048

30 750
3 900
0

19 180
1 266
203
35
38
17 638
1 950
1 025

Požadavek
na rok 2019
35 655
3 072
1 092
480
30
1
922
21 307
7 244
90
616
80
58
663

Návrh rozpočtu
na rok 2019

35 655
2 085

33 570
3 754
0

v Kč
72 509,17
859 713,98
371 563,85

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a
zdůvodnění meziročních rozdílů:
účet 501: navýšení o 2,5 % inflace
účet 502: dle záloh energie
účet 512 - navýšení státní peníze
účet 549: navýšení od pojišťovny z důvodu vyššího čerpání za úrazy dětí
521, 524, 527: předpokládané navýšení tarifů, odvodů o 9 %, státní peníze
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0

0

3 754
0

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2019
Organizace: Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace
účet 511

Název údržby
ZŠ a ŠJ: drobná údržba
ŠD - drobná údržba
přístavba

předpokládaná cena

v Kč
50 000
50 000
50 000

ZŠ malování 11 tříd, WC, chodby, schodiště
zš- oprava elektro (PC, notebooky atd.)
šj - opravy elektrospotřebičů
šj - malování
šd - malování

100 000
30 000
50 000
30 000
20 000

úprava zahrady (pokácení 16 ks stromů)
Celkem Kč

100 000
480 000

účet 518

Název revize

předpokládaná cena

požární uzávěry
nářadí TV
elektrorevize
vzduchotechnika
hasící přístroje a hydranty
hromosvody
Celkem Kč

účet 558

v Kč
50 000
20 000
90 000
30 000
50 000
10 000
250 000
v Kč

Název vybavení
notebook 11 ks
server
disk
Celkem Kč

předpokládaná cena

126

200 000
40 000
20 000
260 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace
Odborem řízená organizace:
Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
v tis. Kč
Skutečnost
provoz
Inkluze do škol
Škola pro všechny

roku 2017
5 006
1 103

Schválený
Upravený
rozpočet
rozpočet
na rok 2018
k 30. 9. 2018
3 471
4 800
1 260
200

Požadavek
na rok 2019
3 556
0
550

Návrh rozpočtu
na rok 2019
3 500
0
550
v tis. Kč

Ukazatel
účet/náklady
501 - materiál
502 - energie
511 - údržba
512 - cestovné
513 - náklady na reprezentaci
518 - služby
521 - mzdové nákl.
524 - soc.pojištění
525 - jiné soc. pojištění
527 - zák.soc.náklady
549 - ost. náklady
551 - odpisy
558 - náklady z DHM
účet/výnosy
602 - služby
603 - výnosy z pronájmu
662 - úroky
648 - zúčt.fondů
649 - ost.výnosy
672 - dotace celkem
z toho: příspěvek zřizovatele
Hospodářský výsledek
Stav fondů k 30.06.2018
Fond odměn
Rezervní fond
Fond investic

Skutečnost
roku 2017
28 384
895
897
1 313
31
1
1 329
16 819
5 621
69
342
112
24
931

Schválený
Skutečnost
rozpočet
na rok 2018
k 30.06.2018
29 105
14 846
1 083
518
1 200
354
310
106
31
15
1
1
1 203
696
18 060
9 459
6 140
3 126
76
39
363
183
110
95
24
16
504
238

28 428
547

29 105
500

16 084
336

80

20

27

27 801
4 276
44

28 585
3 471
0

15 721
2 297
1 238

Požadavek
na rok 2019
32 760
1 096
1 200
530
31
1
1 275
20 800
7 072
88
416
120
21
110

Návrh rozpočtu
na rok 2019
0

32 760
500

32 260
3 556
0

0

3 500
0

v Kč
204 578,54
519 266,97
43 186,55

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a
zdůvodnění meziročních rozdílů:
Výnosy:
Účet 602 zahrnuje úplaty za školní klub a školní družinu a dále pronájmy prostor (učebny, hudebna, nebytové
prostory pro potravinové automaty, hřiště).
Účet 672 zahrnuje dotaci na provoz a dotaci na platy, odvody včetně ONIV od KÚ.
Náklady:
Materiál požadujeme v téměř stejné výši jako v roce 2018. Kromě běžného materiálu jako jsou čistící
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prostředky, kancelářské potřeby účtujeme na účet 501 i vybavení (zejména nábytek - lavice, židle do tříd
a další), jehož cena je do 3 tis. Kč. Dále jsme schopni si mnoho údržbových a stavebních prací zajistit
svépomocí a k tomu pořizujeme materiál (stavební materiál, hmoždinky, lampy do projektorů, benzín do
sekačky, léky, materiál na údržbu zahrad, zámky, baterie, atd.). Účet 501 zahrnuje i nákup učebních pomůcek a
učebnic.
Energie požadujeme ve stejné výši jako minulý rok (výše odpovídá měsíčním zálohovým platbám). I přesto, že
jsme za plyn a el. energii v roce 2018 obdrželi přeplatek (vyúčtování za rok 2017). Vzhledem k chladnější a delší
zimě očekáváme vyšší náklady na plyn, a tudíž nižší přeplatek za rok 2018 (i vzhledem k tomu, že máme od
roku 2017 sníženy zálohy na plyn).
Opravy požadujeme ve výši dle rozpisu účtu 511. Z důvodu opravy havarijního stavu chodby v 1. patře ZŠ,
která probíhá v červenci 2018 nestihneme vymalovat, jak jsme měli v plánu, proto opětovně žádáme finance
na vymalování části školy.
Účet 518 požadujeme navýšit vzhledem ke skutečnosti za rok 2017 a skutečnosti za 1. pol. 2018. Důvodem
navýšení je také předpoklad navýšení cen služeb. Na účet 518 účtujeme příspěvky na stravování žáků a
zaměstnanců, bankovní poplatky, poštovné, Internet, správu PC, licence (velkou položku tvoří licence
Microsoft), pronájem tiskáren, telefonní poplatky, odpady, revize (viz podrobný rozpis revizí).
Nárůst mzdových nákladů vychází ze skutečnosti za období 1-6/2018 a předpokládáme, že dojde koncem
letošního roku k navýšení mezd. S navýšením účtu 521 souvisí i navýšení účtů 524, 525, 527.
Účet 549 zahrnuje pojištění školy, zahraniční pojištění (zahraniční výjezdy žáků), povinné ručení a havarijní
pojištění automobilu, pojištění právní ochrany.
Odpisy jsou ve výši dle odpisového plánu.
Účet 558 zahrnuje vybavení (viz rozpis) + učební pomůcky.
Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v
roce 2019
Organizace: Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
účet 511

Název údržby

předpokládaná cena

Objekt ZŠ
Drobná oprava a údržba
Malování chodby 1. a 2. patro, WC, 10 tříd
Elektromontážní práce (zářivky, předřadiče)
Objekt ŠD
Drobná oprava a údržba
Celkem Kč

v Kč
50 000
400 000
30 000
50 000
530 000

účet 518

Název revize
Přenosná el. zařízení a prodluž. šňůry
Hasební technika
Tělovýchovná zařízení
Kontrola BOZP a PO - vedení dokumentace
Požární hlásiče
Celkem Kč

předpokládaná cena

Název vybavení
Nábytek - (3 třídy)
Celkem Kč

předpokládaná cena

v Kč
50 000
7 000
8 000
15 000
12 000
92 000
v Kč
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100
100

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace
Odborem řízená organizace:
Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330, příspěvková organizace
v tis. Kč
Skutečnost
provoz
Inkluze do škol
Škola pro všechny
Ukazatel
účet/náklady
501 - materiál
502 - energie
511 - údržba
512 - cestovné
513 - náklady na reprezentaci
518 - služby
521 - mzdové nákl.
524 - soc.pojištění
525 - jiné soc. pojištění
527 - zák.soc.náklady
549 - ost. náklady
551 - odpisy
558 - náklady z DHM
KÚ ÚK ONIV
účet/výnosy
602 - služby
603 - výnosy z pronájmu
662 - úroky
648 - zúčt.fondů
649 - ost.výnosy
672 - dotace celkem
z toho: příspěvek zřizovatele
Hospodářský výsledek
Stav fondů k 30.06.2018
Fond odměn
Rezervní fond
Fond investic

roku 2017
7 018
1 014

Skutečnost
roku 2017
39 191
3 396
3 811
979
7
1
1 064
21 136
7 106
88
489
96
57
961
39 313
3 192
32
262
28
35 799
6 081
122

Schválený
Upravený
rozpočet
rozpočet
na rok 2018
k 30. 9. 2018
5 994
6 860
800
1 260
230
Schválený
Skutečnost
rozpočet
na rok 2018
k 30.06.2018
41 066
21 564
2 500
1 676
3 732
1 978
950
233
2
7
1
666
561
23 294
12 343
7 927
4 121
51
469
302
89
117
77
39
818
136
541
41 066
22 331
2 647
1 817
16
196
10
38 213
5 994
0

2
20 496
3 234
767

v Kč
120 000,00
1 901 567,80
81 685,25

Rezervní fond použije organizace do konce roku 2018 následovně:
1. dočerpání šablon 628 566,60 Kč
2. nákup nábytku do pěti kanceláří 423 163,60 Kč
3. nákup nových šatních skříněk pro 2. stupeň 301 314,20 Kč
4. 3x koberec a 2x lino výměna v kancelářích 98 000,- Kč
5. nákup nábytku do dvou kabinetů 150 000,- Kč
Předpokládaný zůstatek fondů k 31.12.2018 by měl být cca 300 000,- Kč.
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Požadavek
na rok 2019
6 063
0
650
Požadavek
na rok 2019
42 257
2 581
3 749
953
2
1
709
24 092
8 181
484
96
77
736
596
42 257
2 767
80
27
39 383
6 063
0

Návrh rozpočtu
na rok 2019
6 023
0
650
v tis. Kč
Návrh rozpočtu
na rok 2019

0

0

6 023
0

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a zdůvodnění
501 navýšení o 81 tis.
Organizace, pokud to je možné, nezadává opravy firmám, ale většinu oprav si provádí sama s tím, že
materiál na danou opravu si musí zakoupit. Je nutná obnova ložního prádla a ručníků v obou MŠ.
502 navýšení o 17 tis.
Vycházíme z výše měsíčních záloh, ta je 324 880,- Kč vynásobeno 12 měsíci je 3 898 560,- Kč
Rozdíl proti požadavku je předpokládané vyúčtování energií.
511 navýšení o 3 tis.
Tato částka je pro ŠD na drobné opravy vybavení.
518 navýšení o 43 tis.
U služeb jsou velké nárůsty cen u oprav počítačů, měsíčního čištění lapolů a u softw. aktualizací.
521 navýšení o 30 tis.
Jedná se o použití FO pro správní zaměstnance.
549 navýšení o 7 tis.
Došlo k úpravě pojistné smlouvy - zvýšený počet úrazů dětí.
558 snížení o 82 tis.
V příštím roce bude požadovaná částka dostačující.
649 zvýšení o 17 tis.
Vstupné na školní akademii. Akademie se koná jednou za dva roky - v roce 2019 se bude konat.
Z příspěvku KÚ ÚK předpokládáme v roce 2019 použití ve výši 33 320 000,- Kč.
Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2019
Organizace: Základní škola a Mateřská škola Na Pěšině 330, příspěvková organizace
účet 511

Název údržby
ZŠ drobná oprava a údržba 4 pavilony
malování
opravy zařízení a vybavení
ŠJ drobná oprava a údržba 1 pavilon
malování
opravy zařízení a vybavení
MŠ Pěš drobná oprava a údržba 3 pavilony
malování
opravy zařízení a vybavení
MŠ Rud drobná oprava a údržba
malování
opravy zařízení a vybavení
ŠD opravy zařízení a vybavení
Celkem Kč
účet 518
ZŠ
ŠJ

předpokládaná cena

Název revize

předpokládaná cena
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v Kč
200 000
100 000
50 000
50 000
100 000
50 000
150 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
3 000
953 000
v Kč
30 000
21 000

MŠ Pěšina
MŠ Rudolfova

28 000
10 000
89 000

Celkem Kč

účet 558

Název vybavení
ZŠ - nábytek do tříd
nábytek do kabinetů
ŠJ - el.kráječ
děrované plechy do konvektomatu
kastrol 30 l
hrnec 30 l
ŠD - úložná skříň s boxy
pracovní stůl
5x mobilní magnetická tabule
3x sušák na výkresy
3x velká molitanová stavebnice
MŠ Pěš - 16x nižší dětské židličky
3x dřevěný obchůdek
2x kadeřnice dřevěná
4x skříň na lůžkoviny
4x skříň na lehátka
4x lavička dřevo
4x kontejner - knihovničky dřevo
kryt pískovičtě
MŠ Rud - nábytek
barevná tiskárna
zahradní houpačka - pružiny
harmonium - pianino
Celkem Kč

předpokládaná cena
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v Kč
100 000
300 000
6 000
6 000
8 000
8 000
9 500
10 000
17 500
4 000
20 000
16 000
16 000
12 000
40 000
40 000
15 000
25 000
8 000
30 000
15 000
10 000
20 000
736 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace
Odborem řízená organizace:
Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám., příspěvková organizace
Skutečnost
provoz
Inkluze do škol
Škola pro všechny

roku 2017
6 847
1 183
0

Schválený
Upravený
rozpočet
rozpočet
na rok 2018 k 30. 9. 2018
5 327
6 143
800
1 260
0
230

Požadavek
na rok 2019
5 327
0
650

v tis. Kč
Návrh rozpočtu
na rok 2019
5 327
0
650
v tis. Kč

Ukazatel
účet/náklady
501 - materiál
502 - energie
511 - údržba
512 - cestovné
513 - náklady na reprezentaci
518 - služby
521 - mzdové nákl.
524 - soc.pojištění
525 - jiné soc. pojištění
527 - zák.soc.náklady
549 - ost. náklady
551 - odpisy
558 - náklady z DHM
účet/výnosy
602 - služby
603 - výnosy z pronájmu
662 - úroky
648 - zúčt.fondů
649 - ost.výnosy
672 - dotace celkem
z toho: příspěvek zřizovatele
Hospodářský výsledek
Stav fondů k 30.06.2018
Fond odměn
Rezervní fond
Fond investic

Skutečnost
roku 2017
42 213
2 480
2 723
845
19
1
649
25 181
8 465

Schválený
Skutečnost
rozpočet
na rok 2018 k 30.06.2018
38 343
21 578
2 290
978
3 055
1 336
590
113
1
17
1
1
585
246
22 875
13 609
7 750
4 485

Požadavek
na rok 2019
45 262
2 519
3 039
590
20
1
690
27 700
9 312

586
394
88
782

466
285
95
350

274
285
50
184

645
285
111
350

42 232
1 368

38 343
1 215

24 152
798

45 262
1 215

37 128
5 327
0

10
276
23 068
2 964
2 574

44 047
5 327
0

89
294
40 481
5 781
19

Návrh rozpočtu
na rok 2019

v Kč
43 000,00
146 721,31
93 098,76

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a
zdůvodnění meziročních rozdílů:

účet 501
účet 512
účet 518
SP platy+odvody účet 521, 524, 527
SP platy+odvody účet 521, 524, 527
SP platy+odvody účet 521, 524, 527
účet 502
účet 551

pomůcky ze SP
cestovné ze SP
služby ze SP
speciální pedagog 1,5 úvazku
2 asistenti navíc
předpokládané navýšení tarifů
energie dle předpisu záloh
navýšení odpisů, nákup HIM
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0

0

5 327
0

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku
na vybavení v roce 2019
Organizace: Základní škola a Mateřská škola Děčín IV Máchovo nám., příspěvková organizace
účet 511

Název údržby
ZŠ Máchovo nám. Bezručova ul.-třídy 1. stupně
ZŠ Máchovo nám.-pravý trakt-tělocvična, školní
družina
ZŠ-střední trakt-školní klub, třídy, kabinety
ZŠ-levý trakt-dílny, odborné učebny,kabinety
MŠ Máchovo nám. přední část-třídy, zázemí MŠ
MŠ Máchovo-zadní část-kuchyně MŠ ,sklady
MŠ Chmelnická + ŠJ Chmelnická
oprava zahradních sestav MŠ Vilsnice
oprava a nátěr plotu MŠ Vil.
malování sklepa MŠ Vil.
malování tříd a kabinetů ZŠ
malování 1. třídy MŠ M
malování kuchyně ŠJ M
malování kanceláře hospodářky MŠ M
malování kuchyně a skladů ŠJ Vil.
Celkem Kč

předpokládaná cena

v Kč
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
15 000
15 000
50 000
100 000
20 000
10 000
10 000
20 000
590 000

účet 518

Název revize
požární vodovody a hasící přístroje
tělocvična a nářadí
elektroinstalace a spotřebiče
výtah
Celkem Kč

předpokládaná cena

Název vybavení
nábytek do 2 tříd a 3 kabinetů ZŠ
televize s internetem ŠD
koberec MŠ M
lehátka do ložnice
digestoř nad varnou plochu ŠJ M
10 ks magnetické tabule MŠ M
nerezový dvoudřez ŠJ Vil.
dělící panely na WC MŠ M
Celkem Kč

předpokládaná cena

v Kč
20 000
8 000
35 000
12 000
75 000
v Kč
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161 000
19 000
10 000
26 000
20 000
80 000
15 000
19 000
350 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace
Odborem řízená organizace:
Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace
v tis. Kč
Skutečnost
provoz
Inkluze do škol
Škola pro všechny

roku 2017
4 942
1 099

Schválený
Upravený
rozpočet
rozpočet
na rok 2018
k 30. 9. 2018
3 256
3 910
800
1 260
220

Požadavek
na rok 2019
3 358
0
600

Návrh rozpočtu
na rok 2019
3 256
0
600
v tis. Kč

Ukazatel
účet/náklady
501 - materiál
502 - energie
511 - údržba
512 - cestovné
513 - náklady na reprezentaci
518 - služby
521 - mzdové nákl.
524 - soc.pojištění
525 - jiné soc. pojištění
527 - zák.soc.náklady
549 - ost. náklady
551 - odpisy
558 - náklady z DHM

Skutečnost
roku 2017
22 084
1 551
1 892
1 443
0
0
516
11 868
3 995
49
257
26
17
470

účet/výnosy
602 - služby
603 - výnosy z pronájmu
662 - úroky
648 - zúčt.fondů
649 - ost.výnosy
672 - dotace celkem
z toho:příspěvek zřizovat.
Hospodářský výsledek

Schválený
Skutečnost
rozpočet
na rok 2018
k 30.06.2018
22 045
11 098
1 287
820
2 160
762
310
232
2
7
3
1
448
343
12 857
6 500
4 364
2 175
53
27
267
133
26
26
19
9
249
63

22 126
1 206
25

22 045
1 075

12
20 883
4 374
42

20 970
3 256
0

12 359
706
15
9
1
11 628
1 825
1 261

Požadavek
na rok 2019
24 065
1 415
2 268
330
2
3
493
14 142
4 800
58
294
26
19
215

Návrh rozpočtu
na rok 2019

24 065
1 300

22 765
3 358
0

Skutečnost k 30. 6. 2018 je podle Výkazu zisku a ztrát k 30. 6. 2018 včetně všech dotací.
Stav fondů k 30.06.2018
Fond odměn
Rezervní fond
Fond investic

v Kč
40 001,00
214 371,77
113 261,00

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a
zdůvodnění meziročních rozdílů:
502 - 5 % navýšení energií - avízované zvýšení cen pro rok 2019
511 - viz rozpis plánované údržby /příloha tabulka/
512 - rok 2018 obsahuje cestovné Šablony
518 - 10 % navýšení - již v letotošním roce zvýšení cen služen, pololetí 2018 obsahuje také Šablony
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0

0

3 256
0

521 - avízované lednové navýšení platů PP o 15 % a NPP o 10 %
524 - souvisí s avízovaným zvýšením platů
525 - totéž co 524
527 - navýšení pouze v finacích KÚ a Inkluzi
558 - dle tabulky v příloze

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2019
Organizace:
Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace
účet 511

Název údržby
malování ZŠ + MŠ/kabinety + tech. místn.
ZŠ - běžná
ŠJ/ZŠ
ŠD
MŠ + ŠJ/MŠ
ŠJ/ZŠ+MŠ/strojní zař.
Celkem Kč

účet 518
elektro
TV zařízení
hasicí přístroje
váhy
výtahy
Celkem Kč

předpokládaná cena

Název revize

předpokládaná cena

účet 558

v Kč
100 000
50 000
50 000
50 000
50 000
30 000
330 000
v Kč
45 000
10 000
8 000
4 000
3 000
70 000
v Kč

Název vybavení
ZŠ - bezpečnostní skříně/GDPR
ZŠ - katedry - kabinety, asistenti
ZŠ - kanc. nábytek/ neped. prac.
ZŠ - zahradn. nábyt./venkovní učebna/4ks
ŠJ - kancl. nábytek - vedoucí
ŠJ - nádobí
ŠD - postupná výměna židlí /pokračuje
MŠ - vybavení zahrady /pokračuje/3ks
MŠ - sušička
Celkem Kč

předpokládaná cena
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25 000
30 000
15 000
50 000
20 000
5 000
40 000
60 000
25 000
215 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace
Odborem řízená organizace:
Základní škola Děčín I, Komenského náměstí 622/3, příspěvková organizace
v tis. Kč
Skutečnost
provoz
Inkluze do škol
Škola pro všechny

roku 2017
3 627
1 143
0

Schválený
Upravený
rozpočet
rozpočet
na rok 2018
k 30. 9. 2018
2 425
3 075
800
1 260
0
200

Požadavek
na rok 2019
2 495
0
550

Návrh rozpočtu
na rok 2019
2 425
0
550
v tis. Kč

Ukazatel
účet/náklady
501 - materiál
502 - energie
511 - údržba
512 - cestovné
513 - náklady na reprezentaci
518 - služby
521 - mzdové nákl.
524 - soc.pojištění
525 - jiné soc. pojištění
527 - zák.soc.náklady
549 - ost. náklady
551 - odpisy
558 - náklady z DHM
účet/výnosy
602 - služby
603 - výnosy z pronájmu
662 - úroky
648 - zúčt.fondů
649 - ost.výnosy
672 - dotace celkem
z toho: příspěvek zřizovatele
Hospodářský výsledek
Stav fondů k 30.06.2018
Fond odměn
Rezervní fond
Fond investic

Skutečnost
roku 2017
29 639
1 160
1 381
226
21
1
567
18 815
6 355
78
410
261
0
364

Schválený
Skutečnost
rozpočet
na rok 2018
k 30.06.2018
31 841
16 483
800
370
1 460
549
150
12
26
11
1
0
625
280
21 009
11 095
7 097
3 712
84
46
451
224
38
120
0
0
100
64

29 802
733

388
17
28 664
2 682
163

Požadavek
na rok 2019
34 007
855
1 525
150
26
1
625
22 487
7 661
85
454
38
0
100

31 841
420

16 792
530

34 007
420

31 421
2 425
0

283
9
15 970
1 213
309

33 587
2 495
0

Návrh rozpočtu
na rok 2019

v Kč
20 000,00
291 380,19
0

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a
zdůvodnění meziročních rozdílů:
501-zvýšení spotřebitel. cen + navýšení u integr. žáků
502-zvýšení cen energií
521, 524, 527 - plánované navýšení prostředků na platy - st. peníze
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0

0

2 425
0

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2019
Organizace: Základní škola Děčín I, Komenského náměstí 622/3, příspěvková organizace
účet 511

Název údržby

předpokládaná cena

objel
obj. Sládkova - drobná údržba
obj. ZŠ hl. budova - drobná údržba
obj. Sládkova - opravy zařízení
obj. ZŠ hl. budova - opravy zařízení
Celkem Kč

v Kč
50 000
50 000
20 000
30 000
150 000

účet 518

Název revize
TV nářadí - hl. budova ZŠ
TV nářadí - obj. Sládkova
hasicí přístroje, BOZP
el. spotřebiče
hromosvody
deratizace, desinsekce
biolog. čištění odpadů
revize VZT v učebnách IPRM
revize kotle Robur
Celkem Kč

předpokládaná cena

Název vybavení
vybavení nábytkem
Celkem Kč

předpokládaná cena

v Kč
10 000
5 000
30 000
20 000
5 000
6 000
14 000
40 000
4 000
134 000
v Kč
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100 000
100 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace
Odborem řízená organizace:
Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace
v tis. Kč
Skutečnost
roku 2017
4 889
1 035
0

provoz
Inkluze do škol
Škola pro všechny

Schválený
Upravený
rozpočet
rozpočet
na rok 2018 k 30. 9. 2018
4 674
5 672
800
1 260
0
200

Požadavek
na rok 2019
5 397
0
550

Návrh rozpočtu
na rok 2019
4 850
0
550
v tis. Kč

Ukazatel

Skutečnost

účet/náklady
501 - materiál
502 - energie
511 - údržba
512 - cestovné
513 - náklady na reprezentaci
518 - služby
521 - mzdové nákl.
524 - soc.pojištění
525 - jiné soc. pojištění
527 - zák.soc.náklady
549 - ost. náklady
551 - odpisy
558 - náklady z DHM
účet/výnosy
602 - služby
603 - výnosy z pronájmu
662 - úroky
648 - zúčt.fondů
649 - ost.výnosy
672 - dotace celkem
z toho: příspěvek zřizovatele
Hospodářský výsledek
Stav fondů k 30.06.2018
Fond odměn
Rezervní fond
Fond investic

roku 2017
36 669
3 440
1 905
484
21
0
962
21 529
7 268
0
482
224
88
266
36 713
2 854
0
0
448
0
33 411
3 995
44

Schválený
Skutečnost
rozpočet
na rok 2018 k 30.06.2018
38 897
19 418
2 821
1 588
2 152
962
480
96
22
41
0
0
971
610
23 506
11 615
7 916
3 908
0
0
510
248
191
185
83
44
245
121
38 897
2 234
0
0
0
0
36 663
4 674
0

20 836
1 731
0
0
37
0
19 068
2 340
1 418

Požadavek
na rok 2019
39 774
2 890
2 351
480
32
0
1 316
23 500
7 980
0
492
290
88
355

Návrh rozpočtu
na rok 2019

39 774
2 250
0
0
0
0
37 524
5 397
0

v Kč
48 328,00
387 978,56
922 566,90

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a
zdůvodnění meziročních rozdílů:

Komentář k požadavkům na finanční provozní příspěvek na rok 2019
Návrh na finanční provozní příspěvek pro ZŠ, ŠK, ŠD, ŠJ na rok 2019, který
vychází z podkladů rozpočtu na rok 2018 a jeho čerpání v průběhu roku
a zajištění plynulého chodu celé ZŠ, ŠD, ŠJ, ŠK v roce 2019.
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0

0

4 850
0

Rozpis položek na jednotlivých účtech:
501 - Spotřeba materiálu celkem
2 435 000,-- v návrhu rozpočtu na rok 2019 se vycházelo z požadavků na vybavení
jednotlivých součástí a z rozpočtu pro rok 2018.
- z toho spotřeba potravin na rok 2019
rozpočet na rok 2019 je stejný jako v roce 2018.

1 800 000,--

- z toho čistící prostředky na rok 2019
50 000,-- v návrhu rozpočtu na rok 2019 se vycházelo z rozpočtu pro rok 2018
- z toho učební pomůcky a učební materiál na rok 2019
požadavek rozpočtu podle počtu žáků školy od 01.09.17

60 000,--

- z toho ostatní materiál na rok 2019
525 000,-požadavek na tisk, prádlo, kancelářské potřeby, všeobecný materiál, materiál - údržba,
DDHM - PE, dle rozpočtu pro rok 2018
502 - Spotřeba energií celkem
2 351 000,-- v návrhu rozpočtu na rok 2019 se vycházelo z rozpočtu pro rok 2018
jednotlivé položky byly podrobně rozděleny na jednotlivé součásti školy,
organizace platí měsíčně předepsané zálohy ve výši 178 000,-- Kč / za rok 2 136 000,-- Kč
navýšení 10 % na zvýšení energie v roce 2019 o 215 000,- Kč.
v roce 2018 nemá škola za rok 2017 přeplatky za energie.
511 - Oprava a údržba nemovitosti celkem
480 000,-na základech revizních zpráv a dodržení zásad bezpečnosti žáků v ZŠ, ŠD, ŠJ
podrobný rozpis - tabulka s požadavkem na údržbu nemovitosti na rok 2019
škola má ve správě celkem 4 budovy s jídelnou
512 - Cestovné celkem
2 000,-- v návrhu rozpočtu na rok 2019 se vycházelo z rozpočtu a potřeb pro rok 2018
518 - Ostatní služby celkem
1 256 000,-v návrhu rozpočtu na rok 2019 se vycházelo z rozpočtu pro rok 2018 v rozpisech na jednotlivé
položky ostatních služeb
- z toho ostatní služby na rok 2019
1 256 000,-- pronájem tělocvičny, navýšení počtu hodin pronájmu TV na rok 2019 činí
150 000,-- ostatní služby v návrhu rozpočtu na rok 2019 se vycházelo z rozpočtu pro rok 2018
- zajištění správy internetové sítě
132 000,-- připojení k internetu
96 000,-- ostatní služby - roce 2019 předpokládáme navýšení nákladů na servis a služby, 300 000,-který je již v roce 2018 - rozpočet 921 tis. Kč. K 30. 06. 18 čerpání 758 tis. Kč.
- dopravné od přepravců, vedení dokum. BOZP
70 000,-- software - pronájem - navýšení licencí školy
80 000,-telefony
25 000,-bankovní poplatky
35 000,-odvoz odpadu
65 000,-služby, servis
164 000,-- revize podrobný rozpis - tabulka s požadavkem na revize na rok 2019
139 000,-521 - Mzdové náklady celkem
400 000,-- HM a OON k zajištění provozu správce hřiště, vrátná a úklid na rok 2019
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524 - Zák. sociální náklady celkem
80 000,-náklady spojené s pracovníky úřadu práce a projekt Inkluze do škol
527 FKSP
20 000,-náklady spojené s pracovníky úřadu práce a projekt Inkluze do škol
549 - Jiné ost. náklady celkem
180 000,-- z toho pojištění organizace - Kooperativa smlouva na rok 2019
- v návrhu rozpočtu na rok 2019 se vycházelo z rozpočtu pro rok 2018
- v měsíci květnu 2018 došlo k 100 % nárůstu pojištění Kooperativa
z důvodů nárůstu plnění školních událostí.
551 - Odpisy celkem
podrobný rozpis - tabulka odpisový plán na rok 2019

88 000,--

558 - DDHM celkem
355 000,-podrobný rozpis - tabulka s požadavkem na DDHM na rok 2019
NÁKLADY CELKEM:

7 647 000,--

VÝNOSY CELKEM:

2 250 000,--

PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ

5 397 000,--

Komentář k požadavkům na finanční krajský příspěvek na rok 2019
Návrh na finanční krajský příspěvek pro ZŠ, ŠK, ŠD, ŠJ na rok 2019, který
vychází z podkladů rozpočtu na rok 2018 a jeho čerpání v průběhu roku
a zajištění plynulého chodu celé ZŠ, ŠD, ŠJ, ŠK v roce 2019.
Rozpis položek na jednotlivých účtech:
501 - Spotřeba materiálu celkem
455 000,-- v návrhu rozpočtu na rok 2019 se vycházelo z rozpočtu na rok 2018 - učební pomůcky,
učebnice, pomůcky pro integrované žáky, DVPP - odborná literatura,
a z rozpočtu ONIV pro rok 2018,
- z toho učební pomůcky a učební materiál na rok 2019
450 000,-požadavek rozpočtu vychází podle počtu žáků školy k 30.06. 2017
a schváleného rozpočtu ONIV k 30.06.2017
- z toho UP a UM - integrovaní žáci na rok 2019
požadavek rozpočtu vychází podle počtu žáků školy k 30.06. 2018
a schváleného rozpočtu ONIV k 30.06.2018
- z toho DVPP - odborná literatura, knížky na rok 2019
5 000,-požadavek rozpočtu vychází podle počtu žáků školy k 30.06. 2018
a schváleného rozpočtu ONIV k 30.06.2018
512 - Cestovné celkem
30 000,-- požadavek rozpočtu na rok 2019 se vycházelo z rozpočtu a potřeb pro rok 2018
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cestovné - ZLV, výlety, semináře, exkurze
518 - Ostatní služby celkem
60 000,-výuka plavání ONIV
požadavek rozpočtu vychází podle počtu žáků školy k 30.06. 2018
a schváleného rozpočtu ONIV k 30.06.2018
521 - Mzdové náklady celkem
23 100 000,-požadavek rozpočtu vychází ze schváleného rozpočtu k 30.06. 2018
524 - Zák. sociální náklady celkem
7 900 000,-požadavek rozpočtu vychází ze schváleného rozpočtu k 30.06. 2018
a navýšení tarifních mezd - vyšší náklad na ZP a SP
527 - Sociální náklady
472 000,-- z toho FKSP organizace na rok 2019
460 200,-- z toho ochranné pomůcky a DVPP organizace na rok 2018
35 000,-549 - Jiné ost. náklady celkem
110 000,-- z toho pojištění organizace - Kooperativa na rok 2019
110 000,-požadavek rozpočtu vychází ze schváleného rozpočtu k 30.06. 2018

NÁKLADY CELKEM:

32 127 000,--

VÝNOSY CELKEM:

32 127 000,--

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2019
Organizace: Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace
účet 511

Název údržby
Drobná údržba ZŠ - 2 budovy + jídlena
Výmalba ŠJ - kuchyň
Oprava strojního zařízení
Drobná údržba ŠD - 2 budovy
malování ŠD
Celkem Kč

účet 518

Název revize
Hasící přístroje
Elektro revize
Plynové rozvody
Vzduchotechnika
TV nářadí
Komíny
Revize výtahu
Plynové spotřebiče
Celkem Kč

předpokládaná cena

předpokládaná cena
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v Kč
100 000
150 000
30 000
100 000
100 000
480 000
v Kč
20 000
30 000
10 000
40 000
15 000
5 000
12 000
7 000
139 000

v Kč
Název vybavení
Koberce kanceláře ZŠ
Skartovací stroj ZŠ
Televize ŠD
NTB - ŠD vychovatelky
Nábytek do 1 odd. ŠD
Vybavení zahrady - ŠD
Koberce pro 1. třídy
Kancelářské žídle
Obnova školní lavice a židle
Celkem Kč

předpokládaná cena
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40 000
20 000
30 000
60 000
50 000
25 000
20 000
30 000
80 000
355 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace
Odborem řízená organizace:
Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace

Skutečnost
provoz
Inkluze do škol
Škola pro všechny
Ukazatel
účet/náklady
501 - materiál
502 - energie
511 - údržba
512 - cestovné
513 - náklady na reprezentaci
518 - služby
521 - mzdové nákl.
524 - soc.pojištění
525 - jiné soc. pojištění
527 - zák.soc.náklady
549 - ost. náklady
551 - odpisy
558 - náklady z DHM
účet/výnosy
602 - služby
603 - výnosy z pronájmu
662 - úroky
648 - zúčt.fondů
649 - ost.výnosy
672 - dotace celkem
z toho: příspěvek zřizovatele
Hospodářský výsledek
Stav fondů k 30.06.2018
Fond odměn
Rezervní fond
Fond investic

roku 2017
7 285
1 113
0
Skutečnost
roku 2017
39 319
3 011
2 888
1 696
12
529
21 892
7 412
92
518
71
126
1 072

v tis. Kč
Schválený
Upravený
Požadavek Návrh rozpočtu
rozpočet
rozpočet
na rok 2018
k 30. 9. 2018 na rok 2019
na rok 2019
6 350
8 200
7 304
6 350
800
1 260
0
0
0
230
650
650
v tis. Kč
Schválený
Skutečnost
Požadavek Návrh rozpočtu
rozpočet
na rok 2018
k 30.06.2018 na rok 2019
na rok 2019
42 271
20 568
43 818
0
2 847
1 627
2 830
3 430
1 176
3 300
1 000
96
700
20
20
25
1
1
520
348
675
24 148
12 352
24 703
8 210
4 142
8 284
101
51
103
483
322
494
72
43
99
104
62
113
1 335
329
2 491

39 471
2 711
48

42 271
2 212
48

18
1
36 693
6 362
152

173
39 838
6 350
0

22 531
1 582
20

43 818
2 266
48

0

180
20 929
3 176
1 963

41 324
7 304
0

6 350
0

v Kč
190 000,00
1 010 045,28 → šablony - Kč 553.006,-, sponzorské prostředky - Kč 19.736,327 058,28 , rez. fond - Kč 437.303,-

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a
zdůvodnění meziročních rozdílů:

501 - navýšení o Kč 111.000,- (nákup hraček ŠD, MŠ Rakovnická, vybavení kuchyní ŠJ a MŠ Rakovnická, MŠ
Březová, Tv nářadí, relaxační koutky MŠ
502 - snížení záloh u tepla
511 - rozpis dle pokynů Kč 50.000,-/pavilon, budova ŠJ a MŠ Rakovnická, malování ZŠ
518 - navýšení o Kč 155.000,- - úprava zahrad MŠ, průřez keřů MŠ, údržba zeleně ZŠ, propojení budov optikou,
rozšíření sítě LAN
549 - navýšení o Kč 27.000,- - pojišťění DAS, spoluúčast u úrazů žáků
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558 - navýšení o Kč 1.156.000,- - vybavení tříd nábytkem, šatní skříňky pro žáky, ústředna EZS, rozhlas, tabule
do tříd

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku
Organizace: Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace
účet 511

Název údržby
údržba budov ZŠ (8 pavilonů)
malování tříd
údržba budovy ŠJ
údržba budovy MŠ Rakovnická
Celkem Kč

účet 518

ZŠ + ŠD

předpokládaná cena

Název revize

předpokládaná cena

tělocvična a tělocvičné nářadí
elektroinstalace
ruční hasicí přístroje
požární vodovody
elektrické přenosné zařízení
stroje a strojní zařízení

v Kč
400 000
200 000
50 000
50 000
700 000
v Kč
10 000
2 500
5 200
1 800
7 000
2 000

ŠJ
el. stroje, elektrospotřebiče, elektroinstalace
plynové rozvody, spotřebiče
výtahy (1 x měsíčně)
ruční hasicí přístroje
revize vah, cejchování vah
vyčištění lapolu

4 300
3 500
6 956
3 000
4 700
2 500

MŠ Březová
ruční hasicí přístroje a požární vodovody
revize sportovního náčiní
elektrické spotřebiče
elektrické ruční nářadí
elektrické zařízení, instalace
výtah
váhy

800
500
800
1 500
1 000
4 400
750

MŠ Rakovnická
plynové rozvody a spotřebiče
elektrické spotřebiče
elektrické ruční nářadí
elektrické zařízení, instalace
váhy
výtahy
ruční hasicí přístroje a požární vodovody
revize sportovního náčiní, prvky na zahradě
Celkem Kč

2 500
1 600
5 600
2 000
750
6 800
1 600
7 200
91 256
v Kč

Název vybavení

předpokládaná cena

ZŠ
skříňový nábytek do 3 kmenových tříd na 1. st.

250 000
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skříňový nábytek do kabinetu F, Př, ZŘ, k
tajemnici, archivu, včetně uzamykatelných
skříněk
tabule TRIPTYCH (křídla, pojezd) 10 ks
vitríny textilní 5 ks
šatní skříňky (42 ks trojskříněk)
sedací sestavy 7 ks (chodby pavilon A, B)
kamerový systém (záznamové PC, napájecí
switch, kamery, datové kabely - vše pod 40 tis.
za kus)
lampy do projektorů 3 ks
výměna čidel a ústředny EZS
rozhlas
nové pracovní PC stanice ve třídách na 2. st. 8
ks
vybavení pro TV (švédská bedna, figurina pro
první pomoc)
bourací kladivo
motorová pila
traktůrek
obnova PC - 8ks ( v interaktivních a odborných
prac.)

300 000
300 000
25 000
380 000
50 000
100 000
15 000
39 900
39 900
165 000
40 000
5 000
22 000
36 000
120 000

ŠD
skříňový a policový nábytek

80 000

ŠJ
stůl mobilní výdejní 2 ks

78 000

MŠ Březová
program PC Prowise - Barevné kamínky
PC na třídy a monitory 2 ks
velké molitanové kostky
relaxační koutky ve třídách dětí 2 ks
tvořivé koutky ve třídách dětí 2 ks
stoly na výtvarné pomůcky 2 ks
stůl na vodu a písek 1 ks
kombinovaný sporák kuchyňka 1 ks

10 000
20 000
20 000
14 000
12 000
10 000
5 000
7 000

MŠ Rakovnická
mlhoviště
vybavení pro 2 leté děti
relaxační koutky 3 ks
vybavení tvořivých koutků
stůl na písek a vodu 1 ks
vyřezávací ploter
nástěnné labyrinty 5 ks
piáno 1 ks
informační tabule před MŠ 1 ks (dvoukřídlá,
kov, antivandal plexisklo)
televize 2 ks
PC na třídách a monitory 3 ks
koberec 5 ks
kuchyňský robot 1 ks
stolek pod robota 1 ks
přípravný stůl malý 1 ks
servírovací vozík 1 ks
krycí plachty na pískoviště 5 ks
nábytek do třídy, kanceláří, skladu, prádelny
Celkem Kč

25 000
20 000
21 000
18 000
5 000
8 000
20 000
18 000
20 000
14 000
30 000
30 000
7 000
4 500
3 000
7 000
17 500
80 000
2 491 800
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Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace
Odborem řízená organizace:
Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace
v tis. Kč
Skutečnost
provoz
Inkluze do škol
Škola pro všechny

roku 2017
7 342
1 330
0

Schválený
Upravený
rozpočet
rozpočet
na rok 2018
k 30. 9. 2018
5 930
7 538
1 000
1 460
0
200

Požadavek

Návrh rozpočtu

na rok 2019
6 900
0
550

na rok 2019
6 900
0
550
v tis. Kč

Ukazatel
účet/náklady
501 - materiál
502 - energie
511 - údržba
512 - cestovné
513 - náklady na reprezentaci
518 - služby
521 - mzdové nákl.
524 - soc.pojištění
525 - jiné soc. pojištění
527 - zák.soc.náklady
549 - ost. náklady
551 - odpisy
558 - náklady z DHM
účet/výnosy
602 - služby
603 - výnosy z pronájmu
662 - úroky
648 - zúčt.fondů
649 - ost.výnosy
672 - dotace celkem
z toho: příspěvek zřizovatele
Hospodářský výsledek
Stav fondů k 30.06.2018
Fond odměn
Rezervní fond
Fond investic

Skutečnost
roku 2017
30 995
1 658
2 882
1 738
6
616
17 196
5 808
72
354
44
117
504

Schválený
Skutečnost
rozpočet
na rok 2018
k 30.06.2018
32 770
15 902
1 885
800
3 500
1 422
808
451
8
4
1
342
355
18 800
9 189
6 392
3 100
80
38
375
187
45
43
34
33
500
280

Požadavek

Návrh rozpočtu

na rok 2019
36 778
2 049
3 450
748
12
1
366
21 748
7 392
93
437
50
62
370

31 222
1 003

32 770
1 207

18 237
646

36 778
1 155

5
45
134
30 035
6 665
227

3

3

3

3
31 557
5 930
0

64
17 524
3 608
2 335

3
35 617
6 900
0

na rok 2019
0

0

6 900
0

v Kč
105 000,50
659 969,79
299 075,77

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a
zdůvodnění meziročních rozdílů:

502-energie požadavek stanoven podle předepsaných záloh od dodavatelů
511-údržba - stanoveno dle počtu objektů
521-navýšení mzdových prostředků - KU navýšení mzdových tarifů, příspěvek MM Děčín pedag. prac.

MM - navýšení 748 tis. (pokračování mzdového příspěvku pro učitele na základě jednání se zástupci města v r. 2018)
KÚ - navýšení počtu zaměstnanců, zvýšení mzdových tarifů
524-527 navýšení odvodů - SP, ZP (vyšší tarify a příspěvek pedag. prac.)
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MM - 253 tis. (odvody - mzdový příspěvek pro ped. prac.)

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2019
Organizace: Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace
účet 511

Název údržby

předpokládaná cena

Název revize

předpokládaná cena

nová budova
pavilon šatny + nová Tv
pavilon - školní jídelna
pavilon - stará Tv
pavilon ŠD
pavilon dílny+knihovna
pavilon A-1. st.
pavilon B-1. st.
stará budova
opravy strojního zařízení
výmalba - ZŠ, ŠD, ŠJ
Celkem Kč
účet 518
elektrorevize
revize HP
revize TV nářadí
Celkem Kč

v Kč
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
240 000
740 000
v Kč
25 000
10 000
15 000
50 000
v Kč

Název vybavení
školní vybavení - tabule, nástěnky, vitríny
školní nábytek , vybavení dílen - židle, skříně,
tabule
stoly, židle ŠJ
Celkem Kč

předpokládaná cena

150 000
150 000
70 000
370 000
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Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace
Odborem řízená organizace:
Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěvková organizace
v tis. Kč
Skutečnost
provoz
Inkluze do škol
Škola pro všechny

roku 2017
6 446
1 141
0

Schválený
Upravený
rozpočet
rozpočet
na rok 2018 k 30. 9. 2018
5 054
5 748
800
1 260
0
200

Požadavek
na rok 2019
5 189
0
550

Návrh rozpočtu
na rok 2019
5 100
0
550
v tis. Kč

Ukazatel
účet/náklady
501 - materiál
502 - energie
511 - údržba
512 - cestovné
513 - náklady na reprezentaci
518 - služby
521 - mzdové nákl.
524 - soc.pojištění
525 - jiné soc. pojištění
527 - zák.soc.náklady
549 - ost. náklady
551 - odpisy
558 - náklady z DHM
jiné daně, jiné pokuty
účet/výnosy
602 - služby
603 - výnosy z pronájmu
662 - úroky
648 - zúčt.fondů
649 - ost.výnosy
672 - dotace celkem
z toho: příspěvek zřizovatele
Hospodářský výsledek
Stav fondů k 30.06.2018
Fond odměn
Rezervní fond
Fond investic

Skutečnost
roku 2017
29 995
2 081
2 820
718
62
1
1 008
16 571
5 553
68
324
52
38
694
5
30 086
1 812

Schválený
Skutečnost
rozpočet
na rok 2018 k 30.06.2018
28 565
15 737
1 876
1 110
2 650
1 148
450
407
63
35
1
0
904
704
16 012
8 937
5 747
3 144
66
50
34
710
2
28 565
1 410

126
28 148
5 301
91

Požadavek
na rok 2019
31 615
1 915
2 700
500
65
1
950
18 338
6 235

37
48
17
150

76
50
35
750

15 869
1 187

31 615
1 500

Návrh rozpočtu
na rok 2019
0

0

18
27 155
5 054
0

14 664
2 528
132

30 115
5 189
0

5 100
0

v Kč
27 591,40
416 875,02
58 296,50

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a
zdůvodnění meziročních rozdílů:

V požadavku na r. 2019 vychází navýšení provoz. příspěvku města o 135 tis. Kč, z toho představuje navýšení
50 tis. Kč spotřeba energií, v údržbě o 50 tis. v důsledku nutných plánovaných oprav, ve službách o 46 tis.
v důsledku očekávání vyšších cen a rozsahu poskytovaných nutných služeb, v DDHM o 40 tis. pro potřeby
nákupu nábytku a uč. pomůcek pro žáky a 40 tis. ve spotřebě materiálu z důvodu vyšších cen. Proti tomu
navyšujeme tržby za služby z důvodu vyššího počtu žáků o 90 tis.
Ve všech sloupcích jsou uvedeny hodnoty za celou PO včetně dotací.

148

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2019
Organizace: Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěvková organizace
účet 511

Název údržby
dr. údržba ZŠ Vojanova pavilon A + B
opravy strojních a kuchyňských zařízení
výmalba

předpokládaná cena

v Kč
110 000
40 000
60 000

dr. údržba ZŠ Jalůvčí
opravy strojních a kuchyňských zařízení
výmalba

50 000
10 000
30 000

dr. údržba MŠ Jalůvčí
oprava strojních a kuchyňských zařízení
výmalba

55 000
10 000
30 000

dr. údržba MŠ Bělá
oprava strojních a kuchyňských zařízení
výmalba
Celkem Kč

55 000
10 000
40 000
500 000

účet 518

Název revize
revize BOZP a PO
revize výtahů
revize tělových.zařízení
revize komínů
revize hromosvodů
revize plynových zařízení
revize elektrozařízení
Celkem Kč
účet 558

předpokládaná cena

v Kč
13 000
10 000
10 000
3 000
3 000
10 000
51 000
100 000
v Kč

Název vybavení

předpokládaná cena

ZŠ Vojanova:
obnova notebooků a PC 8ks
vybavení tělocvičny
dovybavení zázemí šk.bazénu
dovybavení školní dílny I. A II.
obnova zasíťování IT
nábytek třídy kabinety
vybavení žákovské zahrady (pařníky, záhony,
odpočinkové prvky)
ŠJ Vojanova:
obnova vybavení šk. kuchyně
ŠD Vojanova:
obnova vybavení zázemí šk.družiny
(učební pomůcky, hračky)
nábytek
MŠ Bělá:
vybavení zahrady hrací prvky
obnova vybavení šk. kuchyně
nábytek - kancelář
ZŠ Jalůvčí:
vybavení šk. hřiště

560 000
130 000
15 000
40 000
150 000
55 000
120 000
50 000
10 000
10 000
20 000
10 000
10 000
80 000
30 000
40 000
10 000
30 000
20 000
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nábytek
MŠ Jalůvčí:
vybavení zahrady hrací prvky
obnova vybavení šk. kuchyně
nábytek
Celkem Kč

10 000
50 000
25 000
10 000
15 000
750 000
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Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace
Odborem řízená organizace:
Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, příspěvková organizace
v tis. Kč
Skutečnost
roku 2017
1 200

Schválený
Upravený
rozpočet
rozpočet
na rok 2018
k 30. 9. 2018
1 250
1 250

Požadavek
na rok 2019
1 375

Návrh rozpočtu
na rok 2019
1 310
v tis. Kč

Ukazatel
účet/náklady
501 - materiál
502 - energie
511 - údržba
512 - cestovné
513 - náklady na reprezentaci
518 - služby
521 - mzdové nákl.
524 - soc.pojištění
525 - jiné soc. pojištění
527 - zák.soc.náklady
549 - ost. náklady
551 - odpisy
558 - náklady z DHM
účet/výnosy
602 - služby
603 - výnosy z pronájmu
662 - úroky
648 - zúčt.fondů
649 - ost.výnosy
672 - dotace celkem
z toho: příspěvek zřizovatele
Hospodářský výsledek
Stav fondů k 30.06.2018
Fond odměn
Rezervní fond
Fond investic

Skutečnost
roku 2017
5 686
1 917
500
148
2

Schválený
Skutečnost
rozpočet
na rok 2018
k 30.06.2018
4 799
3 208
1 278
1 170
420
214
200
107
3
0

Požadavek
na rok 2019
5 454
1 813
446
200
3

214
1 813
585

165
1 736
625

102
1 039
332

179
1 736
625

72
340
51
44

10
301
21
40

43
185
0
16

10
361
31
50

5 764
2 395

4 799
1 170

3 366
1 467

5 454
1 700

75
21
3 273
1 200
78

3 629
1 250
0

11
1 888
626
158

3 754
1 375
0

Návrh rozpočtu
na rok 2019
0

0

1 310
0

v Kč
69 951,00
175 167,88
339 289,27

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a zdůvodnění
meziročních rozdílů:
501 - vyšší rozpočet

nárůst cen potravin a spotřebního zboží

502 - vyšší rozpočet

stanovené dle stávajících záloh

518 - vyšší rozpočet

navýšení revizí

549 - vyyší rozpočet

navýšení daňového nákladu

551 - vyyší rozpočet

navýšení odpisového plánu (pořízení DHM)

558 - vyšší rozpočet

pořízení DDHM
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Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2019
Organizace: Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, p. o.
účet 511

Název údržby
1. Drobná oprava a údržba nemovitosti
2. Výmalba nemovitosti
3. Oprava strojních zařízení
Celkem Kč

předpokládaná cena

účet 518

v Kč
50 000
50 000
100 000
200 000
v Kč

Název revize

předpokládaná cena

Revize
Celkem Kč

20 000
20 000

účet 558

v Kč

Název vybavení
Nerezové regály, lavičky
Celkem Kč

předpokládaná cena
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50 000
50 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace
Odborem řízená organizace:
Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13, příspěvková organizace
v tis. Kč
Skutečnost
roku 2017
1 840

Schválený
Upravený
rozpočet
rozpočet
na rok 2018
k 30. 9. 2018
1 902
1 902

Požadavek
na rok 2019
2 105

Návrh rozpočtu
na rok 2019
2 000
v tis. Kč

Ukazatel
účet/náklady
501 - materiál
502 - energie
511 - údržba
512 - cestovné
513 - náklady na reprezentaci
518 - služby
521 - mzdové nákl.
524 - soc.pojištění
525 - jiné soc. pojištění
527 - zák.soc.náklady
549 - ost. náklady
551 - odpisy
558 - náklady z DHM

Skutečnost
roku 2017
15 033
6 066
1 323
485
1
1
293
4 194
1 416
52
117
738
224
123

účet/výnosy
602 - služby
603 - výnosy z pronájmu
662 - úroky
648 - zúčt.fondů
649 - ost.výnosy
672 - dotace celkem
z toho: příspěvek zřizovatele
Hospodářský výsledek
Stav fondů k 30.06.2018
Fond odměn
Rezervní fond
Fond investic

15 166
8 196

58
6 912
1 840
133

Schválený
Skutečnost
rozpočet
na rok 2018
k 30.06.2018
14 688
7 840
5 602
3 318
1 440
684
650
194
1
1
1
0
391
139
4 194
2 172
1 430
730
18
9
125
53
560
379
226
113
50
48
14 688
7 664
0
0
0
45
6 979
1 902
0

8 649
4 885
0
0
0
24
3 740
954
809

Požadavek
na rok 2019
15 472
5 711
1 480
580
1
1
365
4 648
1 559
56
128
526
206
211

Návrh rozpočtu
na rok 2019

15 472
7 680

45
7 747
2 105
0

v Kč
152 933,00
66 056,21
665 618,02

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a
zdůvodnění meziročních rozdílů:
501 - zvýšení cen potravin a čistících prostředků
502 - zvýšení cen vody a el. energie
521 - 527 - navýšení mezd a odvodů, odborný výcvik
558 - nákup DDHM (záclony, plechy)
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0

0

2 000
0

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku
na vybavení v roce 2019
Organizace: Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13, příspěvková organizace
účet 511

Název údržby

předpokládaná cena

Název revize

předpokládaná cena

Název vybavení

předpokládaná cena

drobné opravy
malování a nátěry
běžné opravy kuchyňského zařízení
Celkem Kč
účet 518

hasicí přístroje
požární klapka
vzduchotechnika
plynové zaízení
chladicí zařízení
elektrické přístroje + elektrika
Celkem Kč

v Kč
50 000
130 000
400 000
580 000
v Kč
4 500
470
10 000
7 000
4 000
25 000
50 970
v Kč

robot
malá chladicí skříň
velká chladicí skříň
záclony
poklopy na zásobníky talířů
nerez plechy (pekáče)
Celkem Kč
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20 000
8 000
17 000
109 500
17 000
40 000
211 500

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace
Odborem řízená organizace:
Městské divadlo Děčín, příspěvková organizace
v tis. Kč
Skutečnost
roku 2017
10 811

Schválený
rozpočet
na rok 2018
11 000

Upravený
rozpočet
k 30. 9. 2018
12 696

Požadavek

Návrh rozpočtu

na rok 2019
12 700

na rok 2019
12 000
v tis. Kč

Ukazatel

Skutečnost

účet/náklady
501 - materiál
502 - energie
511 - údržba
512 - cestovné
513 - náklady na reprez.
518 - služby
521 - mzdové nákl.
524 - soc.pojištění
525 - jiné soc. pojištění
527 - zák.soc.náklady
549 - ost. náklady
551 - odpisy
558 - náklady z DHM
účet/výnosy
602 - služby
603 - výnosy z pronájmu
604 - výnosy z prodeje
662 - úroky
648 - zúčt.fondů
649 - ost.výnosy
672 - dotace celkem
z toho: příspěvek zřiz.
Hospodářský výsledek

roku 2017
26 644
974
2 118
246
25
55
14 118
5 783
1 766
15
223
533
643
145
26 648
12 582
745
817
0
1 186
507
10 811
10 811
4

Stav fondů k 30.06.2018
Fond odměn
Rezervní fond
Fond investic

v Kč
17 155,00
691 961,51
1 846 255,86

Schválený
rozpočet
na rok 2018
23 800
900
2 140
600
25
50
10 960
5 806
1 876
15
248
500
480
200
23 800
9 900
700
750
0
820
630
11 000
11 000
0

Skutečnost

Požadavek

k 30.06.2018
na rok 2019
13 927
25 400
313
900
1 067
2 200
186
600
27
25
33
60
7 329
12 000
3 221
6 585
944
1 900
8
18
131
260
262
505
266
47
140
300
14 444
25 400
6 433
10 000
425
700
418
750
0
0
17
650
255
600
6 896
12 700
6 896
12 700
517
0

Návrh rozpočtu
na rok 2019
0

0

12 000
0

zahrnuje 350 000 Fond kinematografie z roku 2017
zahrnuje 955 000 na výměnu promítacího plátna

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a
zdůvodnění meziročních rozdílů
NÁKLADY
účet 502 energie
účet 513 náklady na
reprezentaci
účet 518 služby
účet 521 mzdové nákl.

navýšení 60 tis. Kč - předpokládáme vyšší ceny za energie v roce 2019
navýšení 10 tis Kč - repre se částečně hradilo z příjmů za reklamu, ty se snižují
navýšení 1 040 tis. Kč - vycházíme ze skutečnosti k 30.6.2018
navýšení 98 tis. Kč - dle skutečnosti k 30.6.2018 - hlavní pracovní poměr
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účet 524 sociální pojišt.
účet 525 jiné soc.pojiš.
účet 527 zák.soc.nákl.
účet 551 odpisy
VÝNOSY
602 služby
648 zúčtování fondů
649 ostatní výnosy
672 dotace

navýšení DPP o 85 tis. Kč, kino šatnáři, uvaděči - zvýšení počtu představení,
bude se hrát o 139 představení za rok více, navýšení je počítáno k upravenému
rozpočtu
mzdové náklady byly upraveny v I. čtvrtletí 2018 na částku 6 402 tis. Kč.
navýšení 24 tis. Kč - adekvátní navýšení ke mzdám
navýšení 3 tis. Kč
-"navýšení 12 tis. Kč - dle skutečnosti k 30.6.2018
snížení o 433 tis. Kč - dle odpisového plánu, velký majetek je již odepsán
navýšení o 100 tis. Kč
snížení o 170 tis. Kč - úbytek sponzorů
snížení o 30 tis. Kč - dle skutečnosti k 30.6.2018
navýšení o 1 700 tis. Kč - dle skutečnosti k 30.6.2018, provozní příspěvek bez
letního kina byl navýšen pro rok 2018 na 12 596 tis. Kč

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2019
Organizace:

Městské divadlo Děčín, příspěvková organizace

účet 511

Název údržby
údržba vodoinstalace
údržba elektroinstalace
truhlářské a zámečnické opravy
zednické práce na budovách kina a divadla
malířské práce
údržba podlahových krytin
údržba sedadel kino + divadlo
údržba vitrín
údržba auta
instalace zábradlí u Jílovského potoka kino
oprava rozvodu a topení
Celkem Kč
účet 518

předpokládaná cena

Název revize
revize EPS divadlo, kino
revize přenosu signálu EPS
revize výtahu
revize požárních prvků
revize jevištních tahů
revize dieselagregátu
revize elektroinstalací
revize záložních zdrojů
Celkem Kč

předpokládaná cena

Název vybavení
obnova zvukové techniky
počítačová technika, plotr
doplnění světelného parku
Celkem Kč

předpokládaná cena

v Kč
50 000
60 000
50 000
80 000
40 000
50 000
80 000
40 000
40 000
50 000
60 000
600 000
v Kč
70 000
30 000
65 000
70 000
40 000
35 000
90 000
80 000
480 000
v Kč
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70 000
130 000
100 000
300 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace
Odborem řízená organizace:
Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace
v tis. Kč
Skutečnost
roku 2017
19 572

Schválený
Upravený
rozpočet
rozpočet
na rok 2018
k 30. 9. 2018
18 000
19 584

Požadavek
na rok 2019
20 000

Návrh rozpočtu
na rok 2019
19 400
v tis. Kč

Ukazatel
účet/náklady
501 - materiál
502 - energie
511 - údržba
512 - cestovné
513 - náklady na reprezentaci
518 - služby
518 - z toho revize
521 - mzdové nákl.
524 - soc.pojištění
525 - jiné soc. pojištění
528 - jiné soc.náklady
527 - zák.soc.náklady
538 - smluvní pokuty
549 - ost. náklady
551 - odpisy
558 - náklady z DHM
504 - prodané zboží
účet/výnosy
602 - služby
601 - výnosy z prodeje
603 - výnosy z pronájmu
604 - výnosy z prod.zboží
662 - úroky
648 - zúčt.fondů
649 - ost.výnosy
672 - dotace celkem
z toho: příspěvek zřizovatele
Hospodářský výsledek
Stav fondů k 30.06.2018
Fond odměn
Rezervní fond
Fond investic

Skutečnost
roku 2017
21 426
3 422
1 393
256
19
10
1 631
10 362
3 381
0
6
187
2
107
27
560
63
21 428
625
973
30
65
0
1
2
19 732
16 708
2

Schválený
Skutečnost
rozpočet
na rok 2018
k 30.06.2018
22 451
12 014
3 387
1 803
1 545
537
205
202
23
6
10
7
1 893
889
11 264
3 694
0
6
206
0
108
80
30
0
22 451
700
870
80
0
0
0
0
20 801
18 000
0

5 731
1 829
0
5
100
0
67
22
814
2
13 427
362
619
22
0
0
0
12
12 412
9 000
1 413

Požadavek
na rok 2019
24 436
3 506
1 683
380
20
10
1 702
400
12 178
3 989
0
6
225
0
117
195
20
5
24 436
700
870
80

Návrh rozpočtu
na rok 2019

22 786
20 000
0

v Kč
48 121,20
33 455,57
1 474 811,85

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a
zdůvodnění meziročních rozdílů:
účet 501 - materiál - patrný nárůst z důvodu trvalého zvyšování cen časopisů a knih
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0

0

19 400
0

účet 502 - energie - navýšení z důvodu avizovaného zvýšení cen elektrické energie
a opětné zvedání měsíčních záloh na teplo a vodu
účet 511 - údržba a opravy - navýšení z důvodu častých oprav a servisu v hlavní budově
tj. opravy na budově - dveře, opravy výpůjčních pultů na dětském oddělení a půjčovně, opravy výtahů, opravy
klimatizace a ostatních technologií
účet 518 - služby - navýšení z důvodu zavedení nového programu Tritius, kdy budeme platit paušální částku
za hosting systému Tritius (čáska cca 100 tis. Kč) a dále pak navýšení z důvodu placení nájmu na nové
pobočce v Tržní v Podmoklech
účet 521 - mzdové náklady - předpoklad růstu mzdových tarifů a platové zvýšení vládou
rozpočet navýšen z důvodu růstu zákonných platových tarifů našich zaměstnanců
účet 524 a 527 - rozpočet navýšen v souvislosti s mzdovými náklady
účet 551 - odpisy - zvýšení částky z důvodu nákupu nového vozu

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v
roce 2019
Organizace: Městská knihovna Děčín, p. o.
účet 511

Název údržby

předpokládaná cena

opravy výtahů
opravy technologií
opravy dveří
opravy na budově (oprava osvětlení, žaluzií
a další opravy)
Celkem Kč

v Kč
50 000
200 000
10 000
120 000
380 000

účet 518

Název revize
revize el. spotřebičů
revize výtahů
revize hasících přísrojů a PPK
protipožární revize
revize a funkční zkouška EPS
BOZP
revize klimatizace a ost. technologií
Celkem Kč

předpokládaná cena

v Kč
předpokládaná cena

Název vybavení
ostatní DHM (čistící technika, nářadí, nábytek)
Celkem Kč

158

v Kč
100 000
65 000
30 000
40 000
30 000
15 000
120 000
400 000

20 000
20 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace
Odborem řízená organizace:
Zámek Děčín, příspěvková organizace
v tis. Kč
Skutečnost
roku 2017
14 585

Schválený
Upravený
rozpočet
rozpočet
na rok 2018
k 30. 9. 2018
14 010
15 021

Požadavek
na rok 2019
13 500

Návrh rozpočtu
na rok 2019
13 500
v tis. Kč

Ukazatel
účet/náklady
501 - materiál
502 - energie
511 - údržba
512 - cestovné
513 - náklady na reprezentaci
518 - služby
521 - mzdové nákl.
524 - soc.pojištění
525 - jiné soc. pojištění
527 - zák.soc.náklady
549 - ost. náklady
551 - odpisy
558 - náklady z DHM
504- prodané zboží
účet/výnosy
602 - služby
603 - výnosy z pronájmu
604 - zboží
648 - zúčt.fondů
649 - ost.výnosy
672 - dotace celkem
z toho: příspěvek zřizovatele
Hospodářský výsledek
Stav fondů k 30.06.2018
Fond odměn
Rezervní fond
Fond investic

Skutečnost
roku 2017
20 554
868
1 994
1 481
54
12
4 901
6 726
1 934
53
272
771
213
674
601
20 629
4 170
765
704
10
47
14 933
14 552
75

Schválený
Skutečnost
rozpočet
na rok 2018
k 30.06.2018
19 610
9 681
805
308
2 000
896
690
900
30
26
30
13
4 000
2 070
7 600
3 441
2 002
1 019
60
25
230
142
700
336
263
157
700
175
500
173
19 610
10 657
3 950
1 808
860
440
680
222
0
0
10
22
14 110
8 165
14 010
8 165
0
976

Požadavek
na rok 2019
19 530
700
2 100
750
40
30
3 600
7 600
2 350
60
300
698
352
450
500
19 530
4 360
900
690
0
50
13 530
13 500
0

Návrh rozpočtu
na rok 2019

v Kč
143 004,81
217 912,22
279 166,77

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a
zdůvodnění meziročních rozdílů:
Navrhovaný rozpočet příspěvkové organizace Zámek Děčín na rok 2019 se od předchozího roku liší jen
minimálně.
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0

0

13 500
0

Na nákladové straně je patrný mírný pokles daný ukončením přeshraničního projektu Sběratelské radosti,
v rámci kterého bylo v minulých letech realizováno rozšíření zámeckých expozic o panskou oratoř s chrámovým
pokladem, Malý salon a zámeckou knihovnu. Realizace projektu končí 31. 12. 2018, což se v rozpočtovém roce
2019 projeví poklesem nákladů zejména na účtech 501 (materiál) – o 105 tis. Kč a 518 (služby) – o 400 tis. Kč.
K dalšímu poklesu dojde také na účtu 549 (ostatní náklady), který představuje především DPH. Toto snížení
také souvisí s ukončením projektu.
Menší nárůst na straně nákladů počítáme u účtu 502 (energie) – 100 tis. Kč.
Tento nárůst je dán tím, že Zámek Děčín, p. o. přebírá pod svou správu osm místností ve východním křídle,
které až doposud provozovalo Oblastní muzeum v Děčíně. Tyto prostory budou do budoucna využívány
především k pronájmům, společenským a kulturním akcím, svatbám atd., a proto by se měly tyto náklady vrátit
na zvýšených příjmech z pronájmu zámeckých prostor.
Na straně vlastních výkonů plánujeme nárůst především na účtu 602 (služby) o 410 tis. Kč, a to zejména díky
zvýšení vstupného v průběhu roku 2018. Vstupné na Zámku Děčín stále patří mezi nejnižší se srovnatelnými
objekty.
Výše mzdových nákladů zůstává na stejné výši jako v minulém roce. Změnit by se měla pouze jejich struktura,
neboť žádáme navýšení limitu mzdových prostředků na úkor až dosud více využívaných dohod o provedení
práce. S touto změnou souvisí navýšení odvodů zdravotního a sociálního pojištění a zákonných sociálních
nákladů.
Menší nárůst předpokládáme také v položkách opravy a údržba, které souvisí s nutností udržovat nedávno
opravené části zámku. Kromě běžné údržby například okapů a okapových svodů, zábradlí na severních
cestách, postupného natírání oken v celém zámku, opravy vodních prvků v zahradách, čištění lustrů či koberců
v expozici je stále častěji nezbytně nutné opravovat mlatový povrch na jižních zahradách a prvním nádvoří, kde
je vzhledem ke svažitému terénu vystaven zvýšené erozi. Nově přistupuje také nutnost údržby postupně
pořizovaného zahradního mobiliáře (především lavičky a koše) nejen na nádvoří a všech zahradách děčínského
zámku, ale také v zámeckém parku na Mariánské louce. Velkou položku potom představuje čištění a vyvážení
čističky odpadních vod. Vzhledem k výši těchto nákladů byla na Odbor majetku města zažádáno o její
rekonstrukci.

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2019
Organizace:

Zámek Děčín, p. o.

účet 511

Název údržby
údržba okapů a okapových svodů
odstranění náletové vegetace
opravy komínů
mytí oken
nečekané opravy střechy Tyrš. dům, D. Jízda
čištění lustrů
opravy a servis vozového parku vč. zahr. str.
čištění koberců
oprava laviček na Mariánské louce
údržba mlatových cest
opravy kotlů
opravy a servis výtahů
opravy topení v zámku
čištění a vývoz ČOV
jiné drobné opravy
nátěry oken
Celkem Kč

předpokládaná cena
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v Kč
50 000
100 000
20 000
60 000
30 000
40 000
40 000
20 000
50 000
50 000
35 000
20 000
20 000
70 000
65 000
80 000
750 000

účet 518 - revize
EPS
BOZP
Komíny
PO
Elektrorevize
Plyn. kotel
Ostatní revize
EZS
Celkem Kč

Název revize

předpokládaná cena

účet 558

v Kč
60 000
40 000
2 000
40 000
40 000
10 000
30 000
50 000
272 000
v Kč

Název vybavení
sedací nábytek do kaple
židle do restaurace
svítidla na hlavní nádvoří
nákup koberců do expozice
valník za traktor
křovinořez antivibrační
drobná kancelářská technika
nerezový profi vozík
profi vysavač
zahradní nářadí
ostatní DDHM
Celkem Kč

předpokládaná cena
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150 000
100 000
80 000
50 000
10 000
20 000
20 000
10 000
10 000
10 000
40 000
500 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace
Odborem řízená organizace:
Děčínská sportovní, příspěvková organizace
Skutečnost
roku 2017
16 896

v tis. Kč

Schválený
Upravený
rozpočet
rozpočet
na rok 2018
k 30. 9. 2018
16 760
20 654

Požadavek
na rok 2019
23 300

Návrh rozpočtu
na rok 2019
22 200
v tis. Kč

Ukazatel
účet/náklady
501 - materiál
502 - energie
511 - údržba
512 - cestovné
513 - náklady na reprezentaci
518 - služby
521 - mzdové nákl.
524 - soc.pojištění
525 - jiné soc. pojištění
527 - zák.soc.náklady
549 - 569 ost. náklady
551 - odpisy
558 - náklady z DHM
účet/výnosy
602 - služby
603 - výnosy z pronájmu
662 - úroky
648 - zúčt.fondů
649 - 669 ost.výnosy
672 - dotace celkem
z toho: příspěvek zřizovatele
Hospodářský výsledek
Stav fondů k 30.06.2018
Fond odměn
Rezervní fond
Fond investic

Skutečnost
roku 2017
35 621
3 704
4 452
2 394
6
76
4 216
13 565
4 155
0
769
1 833
124
327
35 708
18 574
0
0
0
102
17 032
16 866
87

Schválený
Skutečnost
rozpočet
na rok 2018
k 30.06.2018
34 260
20 219
3 500
2 100
5 000
2 354
1 200
782
30
10
60
72
3 200
3 146
14 200
7 345
4 200
2 255
0
0
700
419
1 800
1 163
70
312
300
261

Požadavek
na rok 2019
41 300
3 800
5 500
1 700
30
30
3 000
17 830
5 740
0
850
1 800
670
350

34 260
17 500

20 511
10 229

41 300
18 000

16 760
16 760
0

70
10 212
10 205
292

23 300
23 300
0

Návrh rozpočtu
na rok 2019
0

0

22 200
0

v Kč
109 393,13
233 614,58
928 994,79

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a
zdůvodnění meziročních rozdílů:
501 - Spotřeba materiálu
Nepředpokládáme nárůst spotřeby čistících, hygienických a úklidových prostředků, spotřeby chemie,
kancelářských potřeb, nákupu potravin a PHM. Ale vzhledem k opotřebení vybavení Aquaparku
počítáme i pro příští rok s navýšením nákupu materiálu na opravu a údržbu-náhradní díly, stavební materiál atd.
Vyšší spotřeba je v letošní sezóně u potravin, tj. jejich nákup vzhledem k dlouhodobě extrémně teplému počasí a
zvýšené návštěvnosti, zároveň jsou však i vyšší výnosy z prodeje.
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502 - Spotřeba energie
V návrhu rozpočtu vycházíme ze současné reálné spotřeby a ceny elektrické energie, vody a tepla
v roce 2018. Výše nákladů za energie se bude měnit v závislosti na spotřebě elektrické
energie, kterou ovlivňují zejména klimatické podmínky. Navíc od 1.6.2018 došlo ke zvýšení ceny za el. energii
od společnosti Centropol a tím vzrostou náklady téměř o cca 1 mil. za předpokladu, že spotřeba bude stejné jako
nyní.
511 - Opravy a udržování
Vzhledem ke stárnoucímu vybavení, včetně ukončené záruční době nového polyfunkčního bazénu
plánujeme zvýšené náklady na opravu a údržbu - viz tabulka "Plán příspěvku na předpokládané
drobné opravy, údržbu a povinné práce". Vycházíme ze skutečného stavu, kdy se projevuje
nekvalitní výstavba Aquaparku v r. 2001. Zvýšené náklady se projevují např. u čerpadel, které vzhledem
k nepřetržitému provozu potřebují časté opravy, taktéž opotřebené sanitární vybavení, stále častější a dražší jsou
opravy bazénových vysavačů.
512 - Cestovné
Nepředpokládáme zvýšení nákladů na cestovné.
513 - Náklady reprezentaci
V rámci zkvalitnění služeb v Aquaparku budeme mapovat konkurenci a obdobná zařízení, tj. aquaparky, koupaliště,
kavárny, restaurace. Budeme sbírat inspirace, zkušenosti, rady, náměty atd. S tím je spojen nárůst nákladů na
reprezentaci. K dalšímu navýšení může dojít při pořádání městských slavností, konkrétně Labefestu, podle
požadavku interpretů.
518 - Služby
Předpokládáme, že standardní náklady na rozbory vody, údržbu zeleně, odvoz odpadů, revize, technický dozor,
BOZP a PO, telefonní poplatky, softwarové služby, mzdové , daňové a právní služby se nebudou navyšovat.
Slavnosti jsou účtovány odděleně, ale promítají se ve skutečných nákladech roku 2017, čímž zkreslují nákladovost
aquaparku.
521 - Mzdové náklady
V rozpočtu vycházíme z nákladů na mzdové prostředky r. 2018, kde se promítlo navýšení mezd dle nařízení vlády
č. 168/2017 od 1.7.2017 a č. 340/2017 od 1.11.2017. V březnu 2018 došlo k navýšení mzdových nákladů o
1 740 000,- Kč. Vzhledem k nižším mzdám zaměstnanců u některých pozic, tj. malému rozdílu mezi podporou při
ztrátě zaměstnání a mzdou zaměstanců Aquaparku se i nadále prohlubuje problém obsadit pracovní místa např.
plavčíků, plavecké školy, srojníků, úklidu, obsluhy wellness, restaurace, recepce. Potýkáme se se všeobecným
společenským jevem a nejsme schopni mzdami konkurovat jiným zaměstnavatelům, dochází ke zvýšené fluktuaci
a je těžké za těchto platových podmínek najít kvalitní zaměstnance. Jsou s tím spojeny další vyšší náklady na
mzdy. Je navíc velice těžké najít na letní sezónu brigádníky, zde také nejsme konkurence schopní s jinými
zaměstnavateli a zvýšení mezd brigádníků by bylo degradující pro naše zaměstnance na HPP. Žádáme proto
navýšení mzdového rozpočtu o cca 260 000,- Kč u zaměstnanců 2. - 5. platové třídy.
Dále počítáme s rozšířením pracovních pozic v restauraci - kuchař (2) a druhý provozní v návaznosti na ubytovnu a
rozšíření služeb Aquaparku, plánujeme přijmout druhého maséra/rku do wellness, kde dojde i k navýšení na plné
úvazky obsluhy v rámci saunových ceremoniálů. Dále počítáme s přijetím dvou instruktorek do plavecké školy
pro kurzy plavání miminek a MŠ. Na tyto pozice bude potřeba cca 1 750 000,- Kč. Mzdové náklady navýší i
souběhy zaměstnanců na pozicích - strojník, plavecká škola, recepce, plavčík. Zde počítáme s navýšením
mzdových prostředků o cca 320 000,- Kč.
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Předpokládané celkové navýšení mzdových nákladů představuje částku ve výši 2 330 000,- Kč.
524 - Zákonné sociální a zdravotní pojištění
Odvody na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců Aquaparku Děčín se v roce 2019 navýší
o cca 800 tis. Kč díky zvýšení mzdových prostředků na požadované pracovní pozice.
527 - Zákonné sociální náklady
V návaznosti na navýšení mezd dojde i k navýšení přídělu do FKSP, což představuje 2 % z ročního objemu
nákladů na platy . Nadále plánujeme navýšení rozpočtu na školení zaměstnanců - zvyšování kvalifikace, kurzy
asertivity a sebeprezentování spojené s profesní působností.
549 - Jiné ostatní náklady
Jedná se o nenárokované DPH (odhadovaná výše 1 500 tis. Kč), pojištění budovy od společnosti
UNIQA, povinné pojištění u Kooperativy a pojištění služebního vozidla.
551 - Odpisy
Jedná se o odpisy majetku: odchozí turniket ve výši 9 396,- Kč, tepelné čerpadlo ve výši 86 388,- Kč,
UV lampy ve výši 284 429,- Kč, průtokoměry v výši 95 904,- Kč, frekvenční měniče ve výši 192 576,- Kč.
569 - Ostatní finanční náklady
Jedná se o náklady spojené s bankou - především poplatky za platby platebními kartami aj.
602 - Služby
V rozpočtu na rok 2019 plánujeme výnosy ve výši 18 000 tis. Kč .
Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2019
Organizace:

Děčínská sportovní, příspěvková organizace

účet 511

Název údržby
oprava elektroinstalace, kamerového systému,
turniketů
oprava čerpadel, kompresorů, výtahů, UV
lamp, el.motory, bazénových vysavačů aj.
oprava - dlažby, dveře, okapů,
oprava-bazény, šatny, lavičky, oplocení areálu,
VZT (vzduchotechnika) aj.
opravy a údržba auta
ostatní opravy - v restauraci, malování,
svítidla, fény, řídící jednotky saun aj.
Celkem Kč
účet 518

předpokládaná cena

v Kč
150 000
450 000
300 000
500 000
10 000
290 000
1 700 000

Název revize

předpokládaná cena

revize elektro
služby BOZP a PO
technický dozor
ostatní revize-výtahy, hydranty, pož. klapky
chlor. zařízení, klimatizace
Celkem Kč
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v Kč
120 000
36 000
96 000
20 000
20 000
292 000

účet 558 -DHM
Název vybavení
čtečka u sportoviště 2x (odb.systém)
obnova a výměna PC
nábytek
nákup čistící techniky
nářadí (aku šroubovák, vrtačka, flexa aj.)
přístroj na měření kvality bazénové vody
Celkem Kč

v Kč
předpokládaná cena

165

100 000
60 000
30 000
90 000
30 000
40 000
350 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace
Odborem řízená organizace:
Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace
v tis. Kč
Skutečnost
roku 2017
5 379

Schválený
Upravený
rozpočet
rozpočet
na rok 2018
k 30. 9. 2018
4 900
5 253

Požadavek
na rok 2019
5 350

Návrh rozpočtu
na rok 2019
5 250
v tis. Kč

Ukazatel
účet/náklady
501 - materiál
502 - energie
511 - údržba
512 - cestovné
513 - náklady na reprezentaci
518 - služby
521 - mzdové nákl.
524 - soc.pojištění
525 - jiné soc. pojištění
527 - zák.soc.náklady
538 - jiné daně a poplatky
549 - ost. náklady
551 - odpisy
557 - nák.vyř.pohledávek
558 - náklady z DHM
562 - Úroky
účet/výnosy
602 - služby
603 - výnosy z pronájmu
662 - úroky
648 - zúčt.fondů
649 - ost.výnosy
672 - dotace celkem
z toho: příspěvek zřizovatele
Hospodářský výsledek
Stav fondů k 30.06.2018
Fond odměn
Rezervní fond
Fond investic

Skutečnost
roku 2017
22 170
2 137
1 240
715
106
1
5 429
8 938
2 608
32
210
0
230
77
9
438
0
22 368
5 847
21
0
117
118
16 265
5 260
198

Schválený
Skutečnost
rozpočet
na rok 2018
k 30.06.2018
21 664
10 726
1 829
1 149
1 365
568
280
277
116
85
1
0
4 988
2 209
9 100
4 537
2 983
1 314
33
16
211
104
0
5
250
154
77
86
0
0
431
217
0
5
21 664
10 782
5 432
2 430
0
10
0
0
70
41
0
23
16 162
8 278
4 900
2 500
0
56

Požadavek
na rok 2019
24 234
1 799
1 300
280
121
1
4 966
11 062
3 396
38
230
3
316
191
0
521
10
24 234
5 500
5
0
270
0
18 459
5 350
0

Návrh rozpočtu
na rok 2019
0

0

5 250
0

v Kč
246 453,61
736 162,04
82 785,86

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a
zdůvodnění meziročních rozdílů:
Příspěvek zřizovatele - skutečnost 2017 - 4 680 tis. příspěvek na provoz, 119 tis. účelová dotace a 580 tis. opravy a údržba
501- materiál-2017 skutečnost -HČ 2 089 tis., DČ 47 tis., menší výdaje za materiál na akce
502- energie-předpoklad zvýšení ceny za ele. energii (nová smlouva od 1.6.18)
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511-údržba-rok 2017 změna ve financování oprav, prostředky převedeny na základě požadovaných oprav na OHM,
skutečnost 2017-580 tis. opravy OHM, 135 tis. menší opravy; plán oprav a údržby pro rok 2018 (OMH) schválen ve výši
695 tis.; v plánu oprav pro rok 2019 uveden rozpočet pro 4 samostatné budovy-100 tis. drobné opravy, 62 tis. na opravy sl.
vozů, 110 tis. výmalba dle potřeby
512-cestovné-skutečnost 2017-33 tis. MŠMT soutěže, 73 tis. ostatní; skutečnost 30.6.18-29 tis. MŠMT soutěže, 56 tis.
ostatní; zvýšení sazby za stravné, když dopravce nemá k dispozici autobus, využívají účastníci na akce, soutěže jízdu
autobusem nebo vlakem
518-služby-skutečnost 2017 uskutečněn jeden zahr. pobyt (360 tis.); rok 2019 nebude žádný zahraniční pobyt
521- mzdové náklady-rozpočet KÚ pro rok 2018- 8 100 tis. z toho dohody 1 020 tis., rozpočet soutěže MŠMT 53 tis.
dohody; v návrhu na rok 2019 uveden předpoklad navýšení tarifů pro pedag. zam. 15 %, pro ostatní zam. 10 % a zvýšení
minimální mzdy od 1.1.2019 (vyšší sazba odměny na dohody)
rozpočet Magistrát pro rok 2018- 922 tis. z toho 554 tis. platy a 368 tis. dohody, návrh rozpočtu pro rok 2019 - 1 336 tis. z
toho 936 tis. platy a 400 tis. dohody, v rozpočtu uveden předpoklad navýšení tarifů pro pedag. zaměstnance 15 % a pro
ostatní zaměstnance 10 % a zvýšení minimální mzdy od 1.1.2019 (u externích zaměstnanců zvýšena nejnižší hodinová
sazba dle minimální a zaručené mzdy-odměny z dohod). Z rozpočtu zřizovatele se hradí mzdy interních zaměstnanců úvazek 1,1 pedag. zaměst. a úvazek 0,68 nepedag. zaměst. Krajský normativ je pouze na kategorie žák a student. V
současné době máme 3 údržbáře a 4 uklízečky. V roce 2018 byl snížen krajský normativ na nepedag. zaměstnance.
Vzhledem k této změně potřebujeme z rozpočtu města dofinancovat mzdu 1 údržbáře s úvazkem 1, předpokládané roční
náklady na platy 250 tis. DDM se bez tohoto údržbáře neobejde, neboť spravujeme 4 budovy a tento údržbář má na
starost středisko DDM Boletice (velká zahrada) a DDM Divišova.
524-soc. pojištění - zvýšení tarifní mzdy od 1.11.2017 a od 1.1.2018 zvýšení minimální mzdy; požadavek na rok 2019předpoklad zvýšení minimální mzdy a tarifů od 1.1.2019; bude více dohod o pracovní činnosti s částkou nad 2.500,-Kč
525-jiné soc. pojištění - zvýšení z důvodu zvýšení tarifní mzdy od 1.11.2017 a od 1.1.2018 zvýšení minimální mzdy;
požadavek na rok 2019-předpoklad zvýšení minimální mzdy a tarifů od 1.1.2019
527-zák.soc.náklady-zvýšení tarifní mzdy od 1.11.2017 a od 1.1.2018 zvýšení minimální mzdy; požadavek na rok 2019předpoklad zvýšení minimální mzdy a tarifů od 1.1.2019; příspěvek FKSP (190 tis.), školení zaměstnanců (24 tis.),
preventivní prohlídky zaměstnanců (8 tis.) a ochranné pracovní pomůcky (8 tis.)
549-ostat.náklady- pořízen nový sl. vůz (vyšší havarijní a zákonné pojištění), zvýšení příspěvku na stravné pro
zaměstnance
551-odpisy - nákup sl. vozu leden 2018, v návrhu na rok 2019 uveden celý roční odpis
558-náklady na DDM-vybavení kroužků, modernizace kanceláře DDM Březiny a kluboven; v požadavcích na rok 2019
uvedeno 7-14 ks rolet a motůrků dle návrhu zhotovitele-140 tis. (zatemnění velký sál) bude hrazeno z rezervního fondu,
seznam předpokládaného nákupu uveden,
602-služby-skutečnost roku 2017-uskutečněn zahraniční pobyt (380 tis.); v roce 2018 nebyl zahraniční pobyt
603- výnosy z pronájmu-nejsou uzavřeny žádné smlouvy o dlouhodobém pronájmu, vždy se jedná jen o příležitostný
pronájem, který dopředu není znám
648-zúčt. fondů -skutečnost roku 2017- použit rezervní fond (spon. dary); rozpočet 2018-předpoklad použití rezervního
fondu (spon. dary); pro rok 2019 předpoklad použití rezer. fondu
649-ost.výnosy- uvedena jen skutečnost, neboť při sestavování rozpočtu na rok 2019 není známo, zda bude náhrada od
pojišťovny nebo zda získáme věcné dary

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2019
Organizace: Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace
účet 511

Název údržby
roční údržba aut-servisní prohlídky
drobné opravy DDM Teplická
malování DDM Teplická - chodba sál, velký sál
drobné opravy DDM Boletice
malování DDM Boletice
drobné opravy DDM Březiny
malování DDM Březiny-chodba
drobné opravy DDM Divišova
malování DDM Divišova-chodba, šatny
Celkem Kč

předpokládaná cena
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v Kč
30 000
50 000
35 000
30 000
25 000
30 000
25 000
30 000
25 000
280 000

účet 518

Název revize
DDM Teplická-kotle, HP, hydranty, TV nářadí,
komíny, plynovod, ele. spotř., tlak. nádoby,
hromosvod, výtah
DDM Boletice-HP, hydranty, TV nářadí,el. spotř.,
hromosvod
DDM Březiny-kotel, HP, hydranty, TV nářadí,
komíny, ele. spotřebiče, výtah, tlak. nádoby
DDM Divišova-kotel, HP, hydranty, TV nářadí,
komíny, ele. spotřebiče, hromosvod, tlak.nádoby
elektroinstalace
Celkem Kč

předpokládaná cena

v Kč
32 000
12 000
15 000
25 000
84 000
v Kč

Název vybavení
pracovní PC+3 monitory
banner
3D tiskárna
venkovní koberec
zvuková aparatura
kufr na mikrofonní stojany
2x stroj na kroužkovou vazbu
2x uzamykatelné skříně
fotoaparát
4 herní počítač
stůl na stolní tenis
skartovačka
nábytek kancelář Březiny
flexa úhlová-bruska
2x venkovní vitríny
nábytek do kluboven Divišova
cvičební koberec
puška vzduchová
vitrína vnitřní na poháry
7-14 ks rolet a motůrky, zatemnění velký sál
Celkem Kč

předpokládaná cena
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45 000
7 000
25 000
8 000
35 000
9 000
8 000
20 000
15 000
60 000
6 000
4 000
42 000
4 000
16 000
30 000
15 000
8 000
15 000
140 000
512 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace
Odborem řízená organizace:
Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, příspěvková organizace
v tis. Kč
Skutečnost
roku 2017
15 244

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

na rok 2018 k 30. 9. 2018
15 000
14 719

Požadavek
na rok 2019
16 000

Návrh rozpočtu
na rok 2019
15 800
v tis. Kč

Ukazatel
účet/náklady
501 - materiál
502 - energie
504 - zboží
511 - údržba
512 - cestovné
513 - náklady na reprezentaci
518 - služby
521 - mzdové nákl.
524 - soc.pojištění
527 - zák.soc.náklady
549 - ost. náklady
551 - odpisy
558 - náklady z DHM
ostatní nákl.
účet/výnosy
602 - služby
603 - výnosy z pronájmu
604 - tržby za zboží
644+609 - prodej materiálu+jiné
výnosy
648 - zúčt.fondů
649 - ost.výnosy
672 - dotace celkem
z toho: příspěvek zřizovatele
Hospodářský výsledek
Stav fondů k 30.06.2018
Fond odměn
Rezervní fond
Fond investic

Skutečnost
roku 2017
23 287
4 135
1 372
701
1 499
41

Schválený
Skutečnost
rozpočet
na rok 2018 k 30.06.2018
22 800
12 320
3 800
2 282
1 600
766
620
351
600
721
100
17

Požadavek
na rok 2019
24 405
4 400
1 300
700
600
50

25
2 337
8 748
2 939
582
372
101
331
104
23 287
6 226
193
1 267

20
1 810
9 900
3 300
450
250
100
200
50
22 800
5 600
150
1 100

15
1 152
4 733
1 587
283
264
51
56
42
11 785
2 530
89
629

20
2 100
10 500
3 600
450
400
90
140
55
24 405
6 000
150
1 155

51
274
288
14 988
14 370
0

0
700
250
15 000
15 000
0

20
0
192
8 325
8 325
-535

0
700
400
16 000
16 000
0

Návrh rozpočtu
na rok 2019
0

0

15 800
0

v Kč
342 987,00
1 571 859,37
273 311,38

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a
zdůvodnění meziročních rozdílů:
501 - spotřeba materiálu
Zde se projevuje výrazný nárůst cenového hladiny v podstatě u všech krmiv - zelenina a ovoce, maso, krmné
směsi atd. V důsledku sucha předpokládáme další nárůst cen krmiv.
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511 - opravy a udržování
Běžné provozní a havarijní opravy a udržování v areálu zoo. Další náklady na opravy (i havarijních stavů) jsou
vyčísleny v plánu oprav, který byl předložen v oddělené tabulce a bude ho do rozpočtu nárokovat OMH MMD.
512 - cestovné
Cestovní náklady na účast na konferencích EAZA.
518 - ostatní služby
Plán na rok 2019 je dle skutečnosti roku 2018, nepředpokládáme žádné výrazné změny.
521 - mzdové náklady
Předpokládáme vládou avizované opětovné navyšování mezd ve státním sektoru min. o 4 %.
551 - odpisy
Odpisy jsou stanoveny dle přiloženého odpisového plánu.
648 - Zůčtování fondů
Zúčtování fondů bude použito v případě potřeby financovat opravy expozic zvířat, havárie, zúčtování fondu
odměn atd.
Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2019
Organizace:
Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, příspěvková organizace
účet 511

Název údržby
Běžné a havarijní opravy v areálu zoo, v
Expozici Rajské ostrovy a na Pastýřské stěně
Celkem Kč

předpokládaná cena

600 000
600 000

účet 518

Ostatní služby
Ostraha areálu zoo + úklid
Technický servis poč. sítě
Komunikace + internet
Transporty zvěře + veterinární služby
Inzerce
Tisk
Ostatní služby - chovatelské oddělení
Ostatní služby - zahradnické úpravy, výsadba
Ostatní služby - svoz odpadů + kafilerie
Ostatní služby - Noc snů (částečně hrazeno z
dotace FÚK)
Stočné
Celkem Kč
Název vybavení
Herní prvky, cedule, informační systém atd.
Nákup notebooků, PC, tiskárna (obměna
kancelářské techniky)
Ruční vozíky pro chovatele, kolečka, koše,
nářadí, nástroje
Celkem Kč

v Kč

předpokládaná cena

v Kč
600 000
200 000
200 000
300 000
100 000
200 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
2 100 000

předpokládaná cena
50 000
50 000
40 000
140 000
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Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace
Odborem řízená organizace:
Centrum sociálních služeb Děčín, p. o.
Skutečnost
roku 2017
50 459

v tis. Kč
Schválený
Upravený
rozpočet
rozpočet
na rok 2018
k 30. 9. 2018
28 280
58 644

Požadavek
na rok 2019
21 280

Návrh rozpočtu
na rok 2019
21 280
v tis. Kč

Ukazatel
účet/náklady
501 - materiál
502 - energie
511 - údržba
512 - cestovné
513 - náklady na reprezentaci
518 - služby
521 - mzdové nákl.
524 - soc.pojištění
527 - zák. soc. náklady
528 - jiné soc.náklady
531 - daň silniční
538 - jiné daně a poplatky
542 - jiné pokuty a penále
549 - ost. náklady
551 - odpisy
557 - nákl.z odeps.pohled.
558 - náklady z DHM
účet/výnosy
602 - služby
603 - výnosy z pronájmu
646 - výnosy z prodeje DHM
662 - úroky
648 - zúčt.fondů
649 - ost.výnosy
672 - dotace celkem
z toho: příspěvek zřizovatele
Hospodářský výsledek
Stav fondů k 30.06.2018
Fond odměn
Rezervní fond
Fond investic

Skutečnost
roku 2017
88 788
8 346
4 179
1 538
164
21
6 043
47 671
15 850
1 115
510
5
69
6
204
551
3
2 513
88 806
33 113
0
11
0
153
5 236
50 293
27 000
18

Schválený
Skutečnost
rozpočet
na rok 2018
k 30.06.2018
88 893
47 870
7 260
3 457
4 750
2 262
722
191
159
74
20
5
5 335
2 862
50 700
27 117
16 933
9 045
1 200
643
560
256
10
5
69
54
0
0
275
152
550
307
0
20
350
1 420
88 893
31 688
0
0
0
0
5 640
51 565
28 280
0

53 232
16 795
0
0
0
92
2 984
33 361
13 480
5 362

Požadavek
na rok 2019
97 192
7 240
4 650
624
159
20
5 409
56 500
18 835
1 330
560
10
69
0
212
576
0
998

Návrh rozpočtu
na rok 2019

97 192
32 178
0
0
0
0
5 640
59 374
21 280
0

0

0

21 280

v Kč
214 000,00
352 416,59
(plánované čerpání do konce roku 2018 pořízení 200 tis. Kč prof.pračka, 190

1 051 466,53 tis. Kč dezinfekční přístroje, 130 tis. Kč. zvedák pro imobilní klienty)

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a
zdůvodnění meziročních rozdílů:
- Spotřeba materiálu
Položka je oproti roku 2018 nižší o 20 tis. Kč
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Skládá se z nákladů na potraviny pro stravovací provozy pobytových zařízení 3 678 tis. Kč. Dále jsou zde
zahrnuty náklady na materiál jak všeobecný, tak zdravotnický, náklady na kancelářské potřeby, pohonné hmoty,
hygienické a čisticí prostředky, ochranné pracovní pomůcky, nákup odborné literatury, textilu a ochranných
pracovních pomůcek, celkem cca 3 562 tis. Kč.
- Energie
Položka je oproti roku 2018 nižší o 100 tis. Kč.
Úspora je plánovaná vzhledem k vysoutěžené nižší ceně za dodávku plynu.
- Údržba
Položka je oproti roku 2018 nižší o 98 tis. Kč.
Na položce jsou účtovány náklady spojené s běžnou údržbou objektů, opravy a udržování vozidel, strojní
opravy. Nejsou plánovány opravy a údržby v takovém rozsahu jak v roce 2018. Viz níže.
- Cestovné
Na položce nedochází ke změně oproti roku 2018.
Cestovné zahrnuje úhrady kupónů MHD pro terénní pečovatelskou službu a jejich výše závisí na množství
klientů v terénu. Dále jsou zde vedeny náklady na služební cesty zaměstnanců (školení, vzdělávání,
- Reprezentace
Na položce nedochází ke změně oproti roku 2018.
Finanční prostředky jsou použity na pohoštění a občerstvení při jednáních s obchodními partnery a především
při jednáních se zájemci o služby nebo jejich rodinnými příslušníky.
- Služby
Položka je oproti roku 2018 navýšena o 74 tis. Kč.
Na položce služby jsou účtovány preventivní prohlídky zaměstnanců, sterilizace nástrojů, služby v oblasti BOZP
a PO, ubytování při školeních, deratizace, svoz odpadu, telefonní poplatky, internet, atd. Plánované navýšení je
z důvodu zlepšení infrastruktury organizace (zavedení intranetu).
- Mzdové náklady, soc. pojištění, zák. soc. náklady, jiné soc. náklady
V roce 2018 byl plánován stav 175,5 zaměstnanců. V druhé polovině roku se navýšil počet zaměstnanců v
prádelně o 1 člověka z důvodu zvýšeného množství praného prádla ke kapacitě prádelny a jednoho pracovníka
v sociálních službách nepedagogická činnost u služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem.
Na základě výše uvedeného odůvodnění navýšení přepočteného stavu pak byly navýšeny mzdové náklady
oproti roku 2018 o 620 tis. Kč.
Tím i přiměřeně budou zvýšené náklady na sociální a zdravotní pojištění včetně fondu FKSP a dalších položek
návazných na mzdové náklady.
Navýšení OON je z důvodů zástupů za pracovníky v sociálních službách brigádníky, kdy jejich hodinová mzda
byla navýšena v souladu se zákonnými ustanoveními. Bohužel maximální odměna 10.000,- u DPP nebyla
zákonem změněna, a tak je třeba větší počet brigádníků k pokrytí potřebných hodin. Tím i dochází ke zvýšení
nákladů u DPP, ale organizace částečně ušetří na odvodech ZP a SP, než kdyby organizace překračovala
uvedenou maximální částku a musela za tyto hodiny uvedené pojištění odvádět.
- Daň silniční a jiné daně
Na položce nedochází ke změně oproti roku 2018.
- Jiné daně
Na položce nedochází ke změně oproti roku 2018.
- Ostatní náklady
Položka je oproti roku 2018 nižší o 63 tis. Kč.
Na položce jsou účtovány bankovní poplatky, pojištění majetku a jiné ostatní náklady, které jsou vhledem k
vývoji v roce 2018 plánovány nižší.
- Odpisy
Položka je oproti roku 2018 navýšena o 26 tis. Kč, z důvodu pořízení nového investičního majetku.

172

- Nákup DHM
Položka je oproti roku 2018 navýšena o 648 tis. Kč. Viz níže.
- Služby - výnosy
Položka je oproti roku 2018 plánovaná vyšší o 490 tis. Kč.
Položka je tvořená z příspěvku na péči cca 16 850 tis. Kč. Příspěvky na péči jsou poskytovány klientům v
částkách 880 Kč – I. stupeň závislosti, 4 400 Kč – II. stup.závis., 8 800 Kč – III. stup.závis., 13 200 Kč – IV. stup.
závis. V případě, že je přijat klient I. stup., je roční příjem 10 560 Kč, a když je přijat klient IV.stup., je roční
příjem 158 400 Kč. Tento příjem je proto velice kolísavý a závisí na stupních závislostí klientů. Dále jsou zde
příjmy za pronájem Klubu seniorů Zlatý podzim, fakultativní služby, sociální dopravu, úhrady za pobyt a stravu
klientů. S ohledem na vývoj v roce 2018 jsou tyto výnosy plánovány vyšší.
- Ostatní výnosy
Na položce nedochází ke změně oproti roku 2018.
Položka je převážně tvořená výnosy ze zdravotních pojišťoven za zdravotnické výkony u klientů pobytových
zařízení. Výši těchto výnosů nejsme schopni ovlivnit, je závislá na zdravotním stavu klientů.
- Příspěvek/dotace
V položce je zakalkulován příspěvek od zřizovatele ve výši 21 280 tis. Kč. Požadavek příspěvek od zřizovatele
zůstává oproti roku 2018 nezměněn. Pravidelně podáváme žádosti o dotace na Úřad vlády České republiky,
Ministerstvo zdravotnictví, Ústecký kraj na podporu sociálních služeb. Objem těchto finančních prostředků
předpokládáme ve výš 3 094 tis. Kč. Objem finančních prostředků v rámci programu „Podpora sociálních služeb
v Ústeckém kraji“ předpokládáme ve výši 35 000 tis. Kč.

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2019
Organizace: Centrum sociálních služeb Děčín, p. o.
účet 511

Název údržby
Auta - opravy a udržování
Strojní opravy a udržování vč. počítačů
Stavební opravy a udržování
Celkem Kč

předpokládaná cena

účet 518

Název revize
kontrola přenosných hasicích přístrojů roční
kontrola požárních vodovodů a hydrantů roční
kontrola požárních uzávěrů roční
kontrola požárních klapek VZT roční
kontrola požárních obkladů, dvířek a klapek roční
kontrola požárních ucpávek prostupů roční
kontrola nouzového osvětlení roční
kontrola EPS vč. vstup./výstup. prvků půlroční/celoroční
revize el. zařízení 3 až 5 letá (el. rozvody - objekt DS)
revize el. výchozí
revize el. spotřebičů a strojů 1,2,3 leté
aktualizace určení vnějších vlivů na provoz el. zařízení
odborné prohlídky a servis el. nákl. výtahu ½ roční
odborné prohlídky a servis el. os. výtahů měsíční, ¼ roční, roční
odborná prohlídka a servis dieselagregátu roční
revize plynového zařízení 3 letá
kontrola plynového zařízení roční
provozní revize tlak. nádob stabilních roční

173

v Kč
245 000
182 000
197 000
624 000

v Kč
předpokládaná cena
15 000
5 000
7 000
25 000
3 000
5 000
4 000
27 000
60 000
5 000
5 000
2 000
10 000
36 000
17 000
4 000
6 000
2 000

kontrola spalinových cest roční
průkaz energetické náročnosti budovy
emise + technická kontrola mot. vozidla 2 letá
servis siln. mot. vozidel roční
servis kuchyňského zařízení roční
servis prádelenského zařízení roční
servis chladírenského zařízení roční
servis schodišťových plošin roční
servis vzduchotechniky roční
servis plyn. spotřebičů roční - kotle ÚT + POV
servis plyn. spotřebičů roční - kuchyně
PBTK lůžek (klientů DS, DZR, DOZP, CHB)
PBTK zdravotnického vybavení
Celkem Kč

3 000
50 000
10 000
30 000
5 000
15 000
5 000
4 000
30 000
10 000
8 000
57 000
16 100
481 100
v Kč

Název vybavení
Chráněné bydlení
vybavení obývacích pokojů a ložnic domácností
Denní stacionář DOMINO
vybavení prostoru pro aktivizaci klientů
Domov pro osoby se zdravotním postižením
2 ks el. polohovatelných postelí
2 ks jídelních stolků k postelím
Celá organizace
počítač 3 kusy
monitor 3 kusy
notebook 2 kusy
Microsoft Office 2016 pro podnikatele 15 kusů
tiskárna 4 kusy
flash disk 10 kusů
Děčínské doléčovací centrum
pračka
lednice
noční stolky 12 ks
vysavač
velký botník
zátěžový koberec do posilovny
Azylový dům
pračka
sušička
velký rozkládací stůl
židle 12 ks
sporák
Noclehárna
stůl
židle 4 ks
ložní sady 10ks (deka + polštář)
kuchyňská linka
Domov pro seniory, Domov se zvláštním
režimem, pečovatelská sl.:
doplnění nádobí (příbory, hrnky, talířky)
invalidní vozíky
pojízdných jídelních stolků k postelím
polohovacích křesel
vybavení
regály do prádelny
Celkem Kč

předpokládaná cena
100 000
50 000
80 000
20 000
90 000
40 000
80 000
110 000
50 000
13 000
16 000
10 000
24 000
7 000
7 000
10 000
16 000
16 000
10 000
18 000
5 000
4 000
6 000
15 000
7 000

8 000
18 000
20 000
48 000
50 000
50 000
998 000
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Orientační plán oprav a údržby majetku města ve výpůjčkách příspěvkových organizací
v roce 2019
Vyplnil OMH po konzultaci s odvětvovými odbory a řediteli PO. Podle příkazu tajemníka č. 17/2015 bude aktualizovaný plán zpracován do 31. 1. 2019 a předložen ke
schválení RM.
(v tis. Kč)

Příspěvková
organizace

ZŠ a MŠ Děčín VI,
Školní 1544/5

Druh opravy
ZŠ Školní - výměna oken

výměna oken ve dvou tělocvičnách

MŠ Školní - rekonstrukce kuchyně
MŠ Školní - rekonstrukce soc. zařízení v
pavilonu "LOGO", soc. zařízení - zahrada

výměna obkladů, dlažeb, výměna ZTI
havarijní stav vodovodních a kanalizačních rozvodů,
výměna obkladů, dlažeb, výměna ZTI - havarijní stav
výměna dlažby vč. podkladu, hydroizolace a oprava
zábradlí (zatéká do prostorů v suterénu pavilonu (soc.
zařízení děti, učitelé)
terasa původní, již nefunkční hydroizolace, zatéká do
prostorů v suterénu pavilonu (soc. zařízení děti, učitelé)
v pavilonu jsou původní dřevěná okna, některá již
nefunkční
degradace zdiva z důvodu dlouhodobě nevytápěného
prostoru

MŠ Školní - oprava venkovní terasy
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ZŠ a MŠ Děčín VIII,
Vojanova 178/12

MŠ Weberova - oprava terasy a vstupů do
objektů
MŠ Weberova - dokončení výměny oken
pavilonu MŠ
ZŠ Vojanova - oprava a doplnění topné
soustavy (bývalý školnický byt)
ZŠ Vojanova - výměna vjezdové brány

ZŠ a MŠ Děčín III,
Březová 369/25

Zdůvodnění

výměna původní nevyhovující vjezdové brány do areálu ZŠ
bourání a oprava komínů, oprava šablon, nátěr střechy,
ZŠ Sv. Čecha - oprava střešní konstrukce
impregnace krovu
MŠ Srní, Jalůvčí - dokončení výměny oken
dokončení výměny oken v objektu
kompletní výměna krytiny včetně oplechování a opravy
MŠ Srní, Jalůvčí - oprava střešní krytiny
komínu
oprava a bourání komínů, oprava a nátěr krytiny, žlabů a
MŠ Saská - oprava střešní krytiny
svodů, výměna vikýřů, impregnace krovu
dlouhodobým působením vlhkosti dveře degradované
ZŠ Vojanova - výměna interiérových dveří (zkřížené, plíseň)
bazén
kompletní oprava sociálních zařízení pavilonu D ZŠ Březová - rekonstrukce sociálních zařízení
tělocvična (2x sprchy,4x šatny, soc. zař. + zázemí školník,
v pavilonu D
uklízečky)

Požadavek
2019

1 000
250
600
750
300
350
250
150
400
250
250
350
200
2 000

Návrh
2019

ZŠ Březová - renovace prostoru šaten ZŠ
Březová
ZŠ Březová - dokončení výměny oken
ZŠ Březová - výměna dešťových svodů

ZŠ a MŠ Máchovo
nám. Děčín IV,
Raisova 688/11

ZŠ Děčín II,
Kamenická 1145/50

ZŠ Březová, MŠ Rakovnická - výměna
interiérových dveří
MŠ Máchovo nám. - oprava podlah 3 tříd
ZŠ Máchovo nám. - oprava podlahy TV
MŠ Chmelnická, Vilsnice - rekonstrukce
kuchyně
ZŠ Kamenická - výměna podlahy ŠJ
ZŠ Kamenická - výměna podlahové krytiny a
drobné stavební úpravy
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ZŠ Kamenická - vnější odvlhčení objektu
ŠD Kamenická, ŠD Krček - výměna oken
ŠD Kamenická 48 - výměna interiérových
dveří a oprava zárubní
ŠD Kamenická 48 - oprava kanalizace
ZŠ Kosmonautů - oprava chodníků areálu
ZŠ a MŠ Děčín XXVII,
školy
Kosmonautů 177
ZŠ Kosmonautů - kompletní oprava soc.
zařízení pavilonu ŠD

ZŠ Děčín VI, Na
Stráni 879/2

Vybourání stávajících kovových kójí, výměna dlažby,
oprava omítek.
výměna původních dřevěných oken za plastová
výměna dožilých vnitřních dešťových svodů v pavilonu II.
stupně (zatékání do objektu)

600

výměna původních dveří

150

propadání betonové podkladní vrstvy, nutná rekonstrukce
vč. nové podkladní vrstvy
přebroušení, lakování a oprava podlahy v tělocvičně

600
200

výměna obkladů, dlažeb, výměna ZTI

250

výměna podlahové krytiny ve školní jídelně
výměna PVC ve třídách, vybudování předsíňky k WC
učitelů, ZTI
odvlhčení části ZŠ od ul. Kamenická, doplnění okapových
chodníků, oprava dešťových svodů
dokončení výměny původních dožilých dřevěných oken

250

výměna původních dveří, oprava a nátěr zárubní
oprava havarijního stavu ležaté kanalizace

současný stav neodpovídá hygienickým předpisům požadavek ČŠI
časté havárie rozvodů, výměna obkladů dlažby, ZTI (4x
WC)
výměna původních dřevěných oken vč. meziokenních
MŠ Kosmonautů - dokončení výměny oken a
vyzdívek. Opatření vyplývající z energetického auditu,
vyzdění meziokenních vložek MŠ Kosmonautů
omezení tepelných ztrát, úspora energie.
MŠ Kosmonautů - rekonstrukce osvětlení
výměna osvětlovacích těles ve třídách - požadavek KHS
nefunkční hydroizolace, degradace betonu, zábradlí
MŠ Kosmonautů - demolice venkovních
zkorodované, oprava vstupních schodišť
nevyužívaných teras
oprava a nátěr střešní krytiny, impregnace krovu, oprava
komínů a lávek, montáž bleskosvodné soustavy (původní
ZŠ Na Stráni - oprava střešní krytiny,
již nevyhovující dnešním normám - požadavek revizní
bleskosvodné soustavy
zprávy)

600

450

200
1 000
100
50
100
150
1 300
300
150
400

2 000

ZŠ Na Stráni - oprava WC, umývárna u TV
ZŠ Na Stráni - kompletní oprava podlah v
učebnách vč. podkladu - I. etapa
ZŠ Na Stráni - oprava chodníku ke vchodu 1.
tříd
ZŠ Na Stráni - výměna vodovodních a
kanalizačních rozvodů
ŠD Klostermannova - oprava soc. zařízení
MŠ Děčín II, Riegrova MŠ Riegrova, MŠ Pohraniční - oprava
454/12
podokapních říms
MŠ Děčín II, Liliová
MŠ Liliová - oprava chodníků
277/1
MŠ Liliová - výměna ZTI
MŠ Liliová - výměna dlažby
MŠ Liliová - oprava podezdívek pavilonů
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MŠ Tylova - rekonstrukce kuchyně
MŠ Tylova - oprava opěrné zdi
MŠ Děčín XXXII Májová 372

MŠ Májová - oprava sociálního zařízení dokončení
MŠ Májová - stavební úpravy vstupu na
zahradu
MŠ Dlouhá - oprava střechy
MŠ K.H.Borovského - dokončení výměny
oken
MŠ K.H.Borovského - oprava plochých střech

ZŠ a MŠ Děčín IX, Na ZŠ Na Pěšině - oprava sociálních zařízení v
Pěšině 330
pavilonu II. stupně
ZŠ Na Pěšině - výměna tabulí vč. osvětlení
MŠ Na Pěšině - oprava plotu
ZŠ Děčín I,
Komenského 622/3

Pouze drobná údržba

oprava WC chlapci - suterén (obklady, dlažba ZTI),
umývárny u TV (obklady, dlažba) - požadavky KHS
původní podkladní vrstvy jsou dožilé a propadají se (I.
etapa - 10 učeben)
oprava kamenné dlažby a obrubníků
po havárii provizorně opraveno - nutná výměna (kanceláře
vedení školy)
havarijní stav vodovodních a kanalizačních rozvodů,
výměna obkladů, dlažeb, výměna ZTI - havarijní stav
omítka střešních říms se uvolňuje, hrozí nebezpečí
uvolnění a pádu
oprava původních asfaltových chodníků na zahradě MŠ dokončení
výměna původních WC, umyvadel, baterií
výměna dlažby - chodby, schodiště
vzlínání vlhkosti, degradace omítek, dokončení odvlhčení
výměna dlažby, obkladů, ZTI
havarijní stav - celková oprava opěrné zdi zahrady z ul.
Wolkerova

300
1 300
70
200
200
100
200
100
300
200
250
1 500

oprava umývárny a WC dětí

350

demolice schodiště, osazení okna, terénní úpravy, výmalba
oprav střechy vč. komínu a komínové lávky a
klempířských prvků, nátěr

100

výměna původních dřevěných oken za plastová

300

časté zatékání, přeplášťování plochých střech
kompletní rekonstrukce soc. zařízení - výměna obkladů,
dlažeb, ZTI
učebny - požadavek KHS
výměna plotových dílců (původní) + oprava podezdívky
plotu

250

250

1 200
500
1 000

Školní jídelna Děčín I, Pouze drobná údržba
Sládkova 1300/13
Školní jídelna Děčín
IV, Jungmannova
Pouze drobná údržba
640/3
ZŠ Dr. M. Tyrše,
Děčín I, Vrchlického Výměna svislé kanalizace
630/5
ZŠ Děčín XXXII, Míru Výměna otopné soustavy
152
Výměna podlahové krytiny
Výměna dveří, zárubní
MŠ Děčín VI,
Klostermannova
1474/11

MŠ Klostermannova - úpravy podlah
hospodářského pavilonu, vstupní haly, balkonů
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MŠ Klostermannova - oprava střechy
spojovacího koridoru
MŠ Moskevská - oprava interiérových dveří
vč. zárubní
MŠ Moskevská - stavební úpravy v suterénu
MŠ Krásný Studenec -stavební úpravy
MŠ Thunská - výměna oken a dveří dokončení
MŠ Thunská - drobné stavební úpravy

DDM Děčín
středisko Teplická

ošetření dřevěných prvků - půda
výměna dveří se skleněnou výplní
oprava komunikace DDM Teplická

výměna svislé kanalizace, výměna ZTI (soc zařízení obklady, dlažby) původní,časté ucpávání - malý průměr
svislých rozvodů
výměna radiátorů a rozvodů topení - dílny, stará tělocvična
(původní, velmi snížená účinnost) - dokončení
výměna PVC - 4 učebny - nová budova
"stará" budova - zakázková výroba z důvodu zachování
původního vzhledu - 25 ks
nová krytina, hydroizolace, výměna zábradlí
výměna střešní krytiny a klempířských prvků

1 500
250
250
500
450
150

renovace původních dřevěných dveří a zárubní
přesunutí šaten do prostor bývalého bytu - nové rozvody
ZTI, úpravy povrchů podlah
kuchyň - dlažba, obklady, ZTI, chodby - dlažba, PVC, šatna
- PVC, dveře

100

dokončení výměny dožilých dřevěných oken a dveří
přepažení herny SDK příčkou, vytvoření spol. místnosti

200
200

Preventivní ošetření krovů a dřevěných konstrukcí střechy 756 m2
Výměna 3 ks dveří se skleněnou výplní ve vstupní chodbě
Schody jsou vlivem klimatu nerovné, zabradlí u vstupních
schodů již chybí, nutná oprava plotu, brány a branek.

750
400

65
80
550

středisko Divišova

výměna dveří atria
bezpečnostní mříž
Atrium - zahradní prostor
protihluková opatření tanečního sálu
oprava podlahy na půdě

středisko Březiny

oprava ventilačních hlavic, instalace střešních
vikýřů a odvětrávačů vč. ošetření dřevěných
prvků
výměna lina
výměna radiátorů - 11 ks
Rekonstrukce komunikace a prostor DDM
Březiny
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Městská knihovna
Děčín, p.o.
Oprava fasádní omítky a nátěr
CSS Děčín, p.o.

Výměna vstupních dveří za nové, dveře jsou poškozené
vlhkostí
Instalace bezpečnostní mříže do sklepa a zlepšení
odvětrávaní sklepů
Úprava povrchu + dlažba
Nutná opatření vzhledem k umístění budovy v zastavěné
části města
Podlaha je poškozena zatékáním, bude realizováno po
opravě střechy budovy
Instalace střešního vikýře z důvodu přístupu na střechu pro
opravu ventilačních hlavic, pod střechou neproudí vzduch,
na půdě je vlhko a plíseň, součástí prací bude ošetření
krovů a všech dřevěných prvků.
Lino je poškozené, prošlapané - kancelář, ZOO koutek,
Radiátory místy prorostlé - kancelář, kuchyňka, chodby,
klubovna železnic, VV
Schodiště i prostor před budovou je ve velmi špatném
stavu. Na tomto prostoru se konají různé akce, hrozí zde
již nebezpečí úrazu.
V 1. NP. v části okolo info cetra je omítka v několika
místech poničená a špinavá.

30
10
65
40
150

220
80
90
600

350

jen běžná údržba

Děčínská sportovní,
p.o.
Stavební úprava služebního vchodu

Zídka u sportoviště (směrem k sousedům)

Stávající služební vchod nechrání aquapark před vstupem
cizích osob do zázemí aquaparku a dalších prostor. Již
jsme měli případy, kdy vchodem vnikli do AQ osoby,které
kradli a museli jsme přivolat policii.
Opěrná zídka pro srovnání terénu a zvýšení terénu se
zvýši i výška plotu, v tomto prostroru se nachází hřiště pro
míčové hry.

150
150

Oprava plotu okolo sportoviště a oddělení
plotem sportoviště od venkovní části AQ

Přestavba stánků s občerstvením - kulatý i
Automat
Oprava dlažby u bazenů v plavecké hale
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Oprava dlažby ve společných šatnách v
plavecké hale
Městské divadlo
Děčín, p.o.
Oprava statiky

divadlo

Výměna vchodových dveří, včetně kování a tří
segmentových prosklených stěn v přízemí
divadla
Výměna koberců - nouzové schodiště

kino

Přestavba obchodu na šatny a zázemí

Sedadla v kinosále
Zámek Děčín, p.o.

Stávající plot je značně poškozený přelézáním
návštěvníků, kteří nechtějí platit vstupné do aquaparku,
počet cikánů, kteří plot přelézají v posledních 4 letech
značně narostl. Je potřeba vybudovat plot znamenající
kvalitní překážku, personálně pokrýt tuto zónu za účelem
hlídání vyvolává navýšení mzdových nákladů na brigádníky
a security. V letošním roce je to cca 60 000 Kč/měsíc. Dále
je potřeba oddělit plotem s turnikety sportoviště od
venkovní části AQ, návštěvníci sportoviště zneužívají
volnosti ke koupání.
Cílem je poskytnout návštěvníkům kvalitní servis a
současné stánky občerstvení jsou nevyhovující.
Stávající dlažba je od začátku provozu v roce 2001 již
značně opotřebovaná (unavená) a nevyhovující, pod
dlažbu je potřeba aplikovat hydroizolační ochranu, což
obnáší i výměnu obkladů.
Stávající dlažba je od začátku provozu v roce 2001 již
značně opotřebovaná (unavená) a nevyhovující, pod
dlažbu je potřeba aplikovat hydroizolační ochranu, což
obnáší i výměnu obkladů.
Odklánění přístavku divadla, trhliny ve zdivu historické
části divadla, poruchy stropu hlediště.
Vstupní dveře do divadla jsou již dožilé, kování dveří již
dosluhuje. Stav dveří neodpovídá zatížení a využívání.
Prosklené stěny jsou dožile, v minulosti byla jejich stabilita
zajištěna přidáním podpůrných trámků.
Koberce na nouzovém schodišti jsou již velmi dožilé a na
mnoha místech až nebezpečné.
Šatna v kině Sněžník zcela chybí, diváci si svrchní
oblečení berou s sebou do sálu, tím trpí čalounění sedaček
sálu.
Současná sedadla byla instalována na konci devadesátých
let. Látka se už rozpadá a je vetchá. Oprava poškozených
sedadel by byla dražší než nákup nových.

900
800

2 000

2 500

12 000

800
100
400

2 500

Oprava lávky na severních cestách

Cesta k zahr. domku /propad kanálku/
Oprava kašen (nad grottou a v grottě)

Oprava povrchu pod Glorietem
Oprava střechy - pokračování opravy, sektor
E, F
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Oprava Růžové zahrady – PD
Oprava Glorietu v Růžové zahradě
Oprava střechy na kapli v Chrástu
Lesní úřad, p.o.
Oprava kůlny - Horní Oldřichov
ZOO Děčín, p.o.
Havarijní oprava velkého mořského akvária v
Expozici Rajské ostrovy
ZOO
Oprava dřevěného altánu

Lávka je na severní straně stále ve stínu pokrytá mechem,
z tohoto důvodu rychle degraduje. Nutná výměna
dřevěných prvků (zvážit i použití drážkovaných
dřevoplastových fošen).
Jedná se o přeskládání kamenné cesty, snížení nivelity
kamenného chodníku pro umožnění odtoku dešťové vody
(tvoří se zde kaluže).
V olověném plášti se objevují lokálně, především v místech
zaoblené hrany dna otvory. Voda v horní kašně protéká do
opěrné zdi terasy jižních zahrad.
Podlaha přízemí Glorinetu se nachází na prohlídkové
trase - Barokní perly. Povrch podlahy je v havarijním stavu.
Pokud se nezačne s opravou celého Glorietu, je nutná
alespoň tato lokální oprava.
Dosud neopravené části střechy jsou v havarijním stavu.
Krytina je dožilá a střechou při deštích silně zatéká.
Růžová zahrada je nejcennější částí zámeckého areálu.
Havarijní stav. Nutno zahájit obnovu.
Dokončení průběžné opravy střechy, omezení zatékání
dešťové vody do prostoru kaple.
Oprava části staré kůlny určené pro myslivost. Prostory
zcela nevyhovují svému účelu. Nutná oprava dřevěné
konstrukce, podlahy a elektroinstalace.
V roce 2018 došlo k havárii na velkém mořském akváriu v
Expozici RO. Akvárium začlo protékat a hrozilo jeho
prasknutí. Důvodem je patrně propad nosné konstrukce,
akvárium je nyní stažené popruhy a naplněno pouze z
poloviny. V akváriu přežívají ryby i korály.
Kompletní oprava dřevěného altánu, který je umístěn ve
vyhrazeném místě pro návštěvníky kuřáky. Slouží i jako
ochrana návštěvníků před deštěm apod.

220
250
70

250
11 000
1 500
17 000
1 000

200

430
88

Úprava expozice medvědů
Úprava záhonu/zelené plochy v dětském areálu

Úprava expozice medvědů pro nově příchozí mladý pár.
Vysekání náletů, rozšíření plotů, nový elektrický ohradník,
opravy v expozici. Jen v případě úhynu medvědice!
Obnova zelených ploch v dětském areálu

terasa objektu výstupního místa je v havarijním stavu,
kamenná konstrukce v západní části je zcela rozpadlá, již
dva roky je tento prostor ohraničen - zákaz vstupu. Atika
hlavní části objektu se odklání od konstrukce stropu.
Obnova expozice mývalů, výměna budek a parkosů
Úprava výběhu mývalů + nová výsadba
Nahrazení starého tepelného čerpadla (2005), které je již
Tepelné čerpadlo k odchovně myší a krmného
neopravitelné a slouží k vytápění odchovny myší a
hmyzu
krmného hmyzu.
Nahrazení starého tepelného čerpadla (2005), které je již
Tepelné čerpadlo k Ptačímu domu
neopravitelné a slouží k vytápění Ptačího domu.
Obnova herních prvků.
Herní prvek - pavouk
Oprava a zlepšení dětského lanového hřiště v dolní části
Oprava stávajících herních prvků dětského
zoo.
lanového centra

300
60

Oprava statiky terasy výstupu z výtahu
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Pastýřská stěna

Výměna plynového kotle - Pastýřská stěna
Oprava fasády objektu vyhlídkové restaurace
Pastýřská stěna

Celkem

Výměna plynového kotle včetně termo hlavic.
Fasáda objektu vykazuje na několika místech lokální, ale
poměrně rozsáhlé poruchy vnějších povrchových vrstev
včetně stavajícího nátěru a lokální poruchy omítek, kdy
části omítky již odpadávají.
V roce 2018 bylo na opravy majetku ve výpůjčce PO schváleno

3 500
50
150
230
155
500
250
2 400
93 603

26 500
26 500

V.
NÁVRH ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA
DĚČÍN
NA ROK 2019
- ostatní podklady za tělovýchovná
zařízení
Zimní stadion Děčín
Městský stadion + sportovní areál Máchovka
Sportovní hala v Maroldově ul.
Sportovní hala ul. Práce – viz komentář OMH v oddíle III.
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Náklady a výnosy sportovních zařízení
v majetku města
Zařízení:
Provozovatel:

Zimní stadion, Oblouková 638/21, Děčín I, 405 02
HC Děčín z.s.
v tis. Kč

Skutečnost
roku 2017

Schválený rozpočet
na rok 2018

6 700

Upravený rozpočet
k 30. 9. 2018

7 050

Požadavek
na rok 2019

7 050

Návrh rozpočtu
na rok 2019

7 500

7 300
v tis. Kč

Ukazatel

náklady

Skutečnost

Plán

roku 2017

na rok 2018

Očekávaná
skutečnost
2018

501 - materiál
502 - energie
511 - údržba
512 - cestovné
513 - náklady na repre.
518 - služba
521 - mzdové nákl.
524 - soc.pojištění
525 - jiné soc. pojištění
527 - zák.soc.náklady
549 - ost. náklady
551 - odpisy
558 - náklady z DDM
530-daně a popl.

443
2 051
322
53
52
1 308
2 970
973
5
1
32
39

700
2 400
750
38
50
1 150
2 756
914
1

náklady celkem
výnosy
602 - služby
648 - zúčt. fondů
649 - ost.výnosy
662 - úroky
691- dotace ÚP

výnosy celkem
dotace
Hospodářský výsledek

Požadavek

Návrh rozpočtu

na rok 2019

na rok 2019

0
2

520
2 200
420
54
52
1 165
3 168
989
1
21
20
2

550
2 265
450
54
45
1 150
3 200
995
1
22
22
2

500
2 265
423
30
0
1 150
3 200
995
1
0
22
0

0

13

5

15

15

8 249

8 774

8 617

8 771

8 601

1 449
6 700
1
0
175
8 325
6 700
76

1 083
7 200
490
1

1 270
7 050
0
1

1 270
7 500

1 300
7 300

1

1

8 774
7 200
0

8 321
7 050
-296

8 771
7 500
0

8 601
7 300
0

Komentář podle jednotlivých výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a zdůvodnění
meziročních rozdílů:
Náklady: nákladové položky tvoří především materiál 501 (DKP, ochranné pomůcky, drobný materiál, technické plyny pro
rolbu, PHM), energie 502 (SČVK, Termo), údržba 511 (jedná se o drobné opravy a údržbu zimní stadion, jak ukládá nájemní
smlouva), cestovné 512 za účelem zajištění provozu zimního stadionu, náklady na reprezentaci 513 zde je např. propagace
akcí konaných na zimním stadionu jako veřejné bruslení, služba 518 (svoz, telefony, pojištění, účetnictví, pořadatelská
služba, školení, broušení nožů do rolby, revize, chemický servis vodního hospodářství, inzerce, ZAS, poštovné, poplatky,
zdravotní prohlídky, EPS, právní a daňový servis)
Výnosy: služby 602 (pronájem nebytových prostor, pronájem ledové plochy, veřejné bruslení, broušení)
Navýšení: požadujeme navýšení dotace o cca 6,4 %, a to z důvodu neposkytnutí provozní dotace ze strany ČUS ani MŠMT.
Tato dotace v minulosti pokrývala značnou část nákladů především na energie, přičemž minimální částka činila 320.000,Kč, maximální pak 490.000,- Kč v roce 2017, která ale nakonec nebyla poskytnuta. Zvýšené náklady lze očekávat očekávat
především na údržbu a energie. Propad hospodaření se týká již tohoto roku, kdy neobdržíme žádnou provozní dotaci, proto
žádáme úpravu rozpočtu k 30.9.2018 a navýšení o 300.000,- Kč.
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Mzdové náklady - HC Děčín z.s. období 1-9/2018
profese

počet zaměstnanců

uklízečka
recepční
údržbář
strojník-rolbař
ledař
ředitel
celkem
Průměrná měsíční hrubá mzda HC Děčín

2
3
1
4
1
1
12

průměrná měsíční
hrubá mzda
15 740,00
17 351,00
24 825,00
27 643,00
18 000,00
30 000,00
133 559,00
23 227,00

Dohody o provedení práce - pořadatelé a pokladní při veřejném
bruslení,pomocné práce v provozu a na recepci dle potřeby
Počet DPP: 7-10 dle potřeby
průměrná měs. odměna: 4 294 Kč
účet 527 - Zákonné sociální náklady:
527 000 - Zákonné pojištění zaměstnanců:
Jedná se o zákonné úrazové pojištění zaměstnanců - každé čtvrtletí se odvádí 5,6 promile z vyměřovacích základů
zaměstnanců
527 001 - Penzijní pojištění podnik- zákonem umožněný příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění
zaměstnanců
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Náklady a výnosy sportovních zařízení
v majetku města
Zařízení:

Městský stadion + areál Máchovka

Provozovatel:

FK JUNIOR Děčín

Schválený
rozpočet
na rok 2018

Skutečnost
roku 2017
100

Ukazatel
náklady
voda + plyn + el.
PHM -sekání , česání UMT
provozní materiál +činnost
odpady + likvidáce trávy
internet + tel.
ostatní služby - zimní údrž.
mzdové náklady-správce
hnojiva + ostatní mat.
revize
pojištění

380

Skutečnost
roku 2017
70
35
32
20

Upravený
rozpočet
k 30. 9. 2018
380

Plán
na rok 2018

v tis. Kč
Požadavek
na rok 2019

Návrh rozpočtu
na rok 2019

556

Očekávaná
skutečnost
2018

410
v tis. Kč
Předpokl.
Návrh rozpočtu
rozpočet
na rok 2019
na rok 2019

75
330
28

120
40
19
20
11
50
310
10

110
40
19
20
10
20
372
36
20

118
40
20
30
5

118
40
20
20
5

536
40
5
12

422
30
5

náklady celkem
výnosy
pronájmy
dotace UP
reklamy
vlastní zdroje

590

580

647

806

660

100
75

100

180

180

315

100

152
105
10

30
40

30
40

výnosy celkem
dotace
Hospodářský výsledek

490
100
0

200
380
0

267
380
0

250
556
0

250
410
0

Komentář podle jednotlivých výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a zdůvodnění
meziročních rozdílů:
voda + plyn + el.
PHM -sekání , česání UMT
provozní materiál +činnost
odpady + likvidáce trávy
inernet + tel.
ostatní služby - zimní údrž.
mzdové náklady-správce

srovnatelné
srovnatelné
srovnatelné
mírně navýšené
nížené - přechod k operátorovi
již bude prováděno vlastní technikou
FK měl do 31.7.2018 jako správce sportovišť na HPP pracovníka na
186

hnojiva + ostatní mat.
revize
pojištění

dotaci ve výši 15 tis. měs. Tento pracovník měl min. mzdu. Od 1. 8. přešel na
smluvní mzdu s odvody plně v režii FKtj. 360 tis. Kč/rok vč. odvodů. Do
mzdových nákladů je započítána i 1/2 mzdy řídícího pracovníka 176 tis. Kč/rok
vč. odvodů (řídí a organizuje provoz, opravy a údržbu).
mírně navýšené
snížené - prováděné letos
pojištění nově zakoupené techniky /sekačky/

pronájmy
dotace UP
reklamy
vlastní zdroje

mírně navýšené - předpoklad
již bez dotace ÚP
mírně navýšené - předpoklad
navýšené
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Náklady a výnosy sportovních zařízení
v majetku města
Zařízení:
Provozovatel:

Sportovní hala v Maroldově ul.
Basketbalový klub Děčín z.s.
v tis. Kč
Schválený
rozpočet
na rok 2017

Skutečnost
roku 2017
1 900

Upravený
rozpočet
k 30. 9. 2018

1 900

1 900

Požadavek

Návrh rozpočtu

na rok 2019

na rok 2019

2 365

2 365
v tis. Kč

Ukazatel

Skutečnost

Plán

roku 2017

na rok 2018

Očekávaná
skutečnost
roku 2018

Požadavek

Návrh rozpočtu

na rok 2019

na rok 2019

náklady
energie
mzdy
služby
údržba, úklid

1 230
1 155
115
150

1 230
1 155
115
150

1 450
1 200
115
150

1 450
1 250
115
150

1 450
1 250
115
150

náklady celkem

2 650

2 650

2 915

2 965

2 965

výnosy
podnájem

750

750

600

600

600

výnosy celkem

750

750

600

600

600

1 900

1 900

1 900

2 365

2 365

0

0

dotace

0
0
-415
Komentář podle jednotlivých výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a zdůvodnění

Hospodářský výsledek

meziročních rozdílů:
energie – teplo, elektrická energie, vodné (včetně DPH)
mzdy – 1 správce haly, 1 uklízečka, 2 vrátné, 1 organizační pracovník, 0,5 účetní a ekonomický provoz,
celkový počet zaměstnanců 5,5
služby – svoz odpadu, čištění koberců, servis výtahů, požární ochrana, servis
vysokozdvižného zařízení
údržba, úklid – opravy, drobný materiál na údržbu, opravy a úklid
podnájem – restaurace, fit centrum, kanceláře, hala pro sportovní účely
Nárůst nákladů:

energie - nový nájemce není plátcem DPH (bývalý byl), proto si už v roce 2018 nelze
uplatnit DPH a o něj se zvedá náklad za energie
mzdy - v současném ekonomickém růstu nelze udržet mzdy na úrovni, na které byly
v minulém období.

Pokles výnosů:

podnájmy - podnájemní smlouvy se snížily podle zásad. Dříve byly podnájemní
smlouvy uzavřeny tržně.

Pozn. Vzhledem ke změně nájemní smlouvy vzrostly náklady o DPH za energie a za mzdy vzhledem k
celkovému nárůstu mezd ve společnosti. Zároveň klesly výnosy z podnájmů vzhledem k nově
uzavřeným podnájemním smlouvám dle zásad. Celkově to pro nájemce znamená, že nám vzrostly
předpokládané náklady o 265 tis. Kč a klesly výnosy o 150 tis. Kč. Celkový rozdíl za rok 2018 tedy činí
415 tis. Kč.
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Vysvětlivky zkratek:
PRIM – primátor
TAJ – tajemník
PAP – oddělení personální a platové
OPO – odbor provozní a organizační
OSC – odbor správních činností a 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 – schválený rozpočet
NR – návrh rozpočtu
FI – fond investic
PaR – participativní rozpočet
PD – projektová dokumentace
p. o. – příspěvková organizace
VO – veřejné osvětlení
VŘ – výběrové řízení
VHP – výherní hrací přístroj
ÚK – Ústecký kraj
RM – rada města
ZM – zastupitelstvo města
MK – místní komunikace
MHF – Mezinárodní hudební festival
KC – kupní cena
VB – věcné břemeno
PD – projektová dokumentace
ÚAP – územní analytické podklady
MO – mandátní odměna
SEA – Strategic Environmental Assessment (posuzování vlivů koncepcí a územně
plánovacích dokumentací na životní prostředí)
SPOD – sociálně-právní ochrana dětí
PP– pěstounská péče
AP – akční plán
SPRM – Strategický plán rozvoje města
IPRM – Integrovaný plán rozvoje města
MAD – městská autobusová doprava
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MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM
Konané dne: 13. 12. 2018

ZM

18

09

04

02

Název:
Problematika přijetí střednědobého úvěru městem
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo problematiku přijetí střednědobého úvěru městem Děčín a
revokuje
část usnesení zastupitelstva města č. ZM 18 07 04 01 ze dne 20. 9. 2018 v bodě 1., části týkající se ukončení
čerpání střednědobého úvěru k 30. 9. 2018 a
rozhodlo
1. o prodloužení čerpání střednědobého úvěru poskytnutého Komerční bankou, a. s. do 31. 12. 2019 na
financování akcí města,
2. o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 99017170580 s Komerční bankou, a. s. uzavřené dne 18. 4.
2017.

Stanovisko RM:
Rada města projednala problematiku přijetí střednědobého úvěru městem Děčín a usnesením č. RM 18 21 35
03V doporučuje zastupitelstvu města
1. revokovat část usnesení zastupitelstva města č. ZM 18 07 04 01 ze dne 20. 9. 2018 v bodě 1., části týkající
se ukončení čerpání střednědobého úvěru k 30. 9. 2018,
2. rozhodnout o prodloužení čerpání střednědobého úvěru poskytnutého Komerční bankou, a. s. do 31. 12.
2019 na financování akcí města a
3. rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 99017170580 s Komerční bankou, a. s.
uzavřené dne 18. 4. 2017.
Rada města dále projednala variantu č. 2, tj. přijetí nového střednědobého úvěru ve výši 100 mil. Kč a variantu
č. 3, tj. nepřijetí úvěru.

Cena:

60 478 000,00

Návrh postupu:

RM doporučuje revokovat a rozhodnout

Důvodová zpráva:
Na základě doporučení FV a úkolu z PVO č. 182002, který vyplynul z projednávání návrhu rozpočtu na rok
2019 v radě města dne 20. 11. 2018, je předkládán návrh na přijetí úvěru, resp. uzavření dodatku ke stávající
Smlouvě o úvěru s Komerční bankou, a. s. v následujících variantách:
Varianta 1 – uzavření dodatku č. 1 ke stávající Smlouvě o úvěru uzavřené dne 18.4.2017 s Komerční
bankou, a. s.
Zastupitelstvo statutárního města Děčín svým usnesením č. ZM 16 09 04 01 dne 24. 11. 2016 rozhodlo o
přijetí střednědobého úvěru ve výši 100 mil. Kč na financování akcí města a uzavření smlouvy s peněžním
ústavem vybraným v souladu se Směrnicí č. 5-6 k pořizování služeb, materiálu a majetku města.
Rada města schválila svým usnesením č. RM 17 01 35 02 ze dne 10. 1. 2017 zadávací podmínky na veřejnou
zakázku mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (pozn.:
zadavatel není povinen zadat veřejnou zakázku dle tohoto zákona, jde-li o úvěr nebo zápůjčku), s názvem
„Dodavatel střednědobého úvěru ve výši 100 mil. Kč na financování akcí statutárního města Děčín“, kde
jediným kritériem pro hodnocení nabídky byla nejnižší nabídková cena. Dále rada města schválila písemné
oslovení čtyř bankovních institucí – Komerční banky, a. s., České spořitelny, a. s., Československé obchodní
banky, a. s. a UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a. s. a jmenovala komisi pro otevírání obálek a
hodnocení nabídek.
Z výše uvedených 4 bankovních institucí podaly 3 nabídku (viz Příloha č. 1 a 2). RM rozhodla o přijetí nabídky
s nejnižší nabídkovou cenou, tj. nabídky Komerční banky, a. s. s marží ve výši 0,03 % p. a. a celkovou
nabídkovou cenou 530 445,83 Kč.
Následně zastupitelstvo města dne 30. 3. 2017 usnesením č. ZM 17 03 04 01 rozhodlo o uzavření Smlouvy o
úvěru s KB, a.s. (viz Příloha č. 3). Nedílnou součástí smlouvy jsou i Úvěrové podmínky pro fyzické osoby
podnikatele a právnické osoby a Všeobecné obchodní podmínky KB, a. s., které pro jejich rozsah
nepřikládáme.
Pro informaci uvádíme nejvýznamnější podmínky této Smlouvy:
• nedočerpání úvěru bude umožněno bez sankčních poplatků;
• mimořádné splátky a předčasné splacení úvěru bude umožněno kdykoliv bez sankčních poplatků;
• případné změny smlouvy o úvěru budou provedeny bezplatně;
• přijetí dalšího případného úvěru, půjčky, leasingu či pořízení dlouhodobého majetku zadavatelem nebude
poskytovatel úvěru podmiňovat svým souhlasem;
• závazková odměna (tj. odměna za rezervaci zdrojů) bude 0 %;
• čerpání úvěrů bude provedeno dle potřeb zadavatele, a to buď převodem příslušné částky z úvěrových účtů
na účty třetích osob, nebo na běžný účet zadavatele, který určí v žádosti o čerpání zadavatel, po prokázání
účelovosti čerpání (model zpětné refundace);
• poskytnutí úvěru bez zajištění;
• poskytnutí úvěru nesmí být vázáno na převedení (ani části) platebního styku zadavatele.
Dle uzavřené smlouvy o úvěru město mohlo 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 31. 1. 2018 byl úvěr splácen rovnoměrnými splátkami ve výši 2 mil. Kč měsíčně. Úroky město hradilo
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. (v současné době by činila 1,91 % p. a.). Přehled čerpání a splácení
úvěru k 30. 9. 2018 vč. uvedení financování jmenovitých akcí je uveden v Příloze č. 4 a 5.
Jelikož bylo na základě opakovaných jednání s odborem rozvoje v září 2018 zřejmé, že město úvěr na
původně zamýšlené akce do konce roku 2018 plně nevyčerpá, a to především z důvodu pozdního začátku
realizace jednotlivých akcí (do konce roku 2018 se předpokládalo na původně zamýšlené akce z úvěru
vyčerpat pouze 64 581 tis. Kč, nedočerpáno by tudíž bylo cca 35 419 tis. Kč), předložil OE do jednání orgánů
města varianty dalšího postupu při čerpání úvěru s tím, že doporučil dočerpat úvěr v roce 2018 na jiné
stavební akce v zájmu vyčerpání úvěru v roce 2018 a aby byly dostatečné volné zdroje na financování dalších

plánovaných a připravených akcí v roce 2019 vč. záměrů již schválených v orgánech města jako např.
objemově nejvýznamnější akce DZR Křešice (cca 70 mil. Kč), Opravy střechy zimního stadionu (cca 30 mil.
Kč), multifunkční hřiště u zimního stadionu (cca 36 mil. Kč), budování bezbariérových tras aj.
Finanční výbor ZM projednal problematiku čerpání střednědobého úvěru na svém jednání dne 12. 9. 2018 a
doporučil ZM rozhodnout o ukončení čerpání střednědobého úvěru k 30. 9. 2018 a dofinancování původně
navržených jmenovitých akcí z vlastních zdrojů a předčasně splatit úvěr k 30. 9. 2018 tak, aby úvěrovým
závazkem nebylo zatíženo nové vedení po volbách s tím, že nové zastupitelstvo rozhodne, zda úvěr bude
potřebovat. Následně ZM dne 20.9.2018 rozhodlo stejně (usnesení ZM viz Příloha č. 6).
Při projednávání Návrhu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019 novým finančním výborem ZM byla
znovu otevřena otázka čerpání úvěru. Důvodem byla i ta skutečnost, že v návrhu rozpočtu na rok 2019 bylo
možno pokrýt pouze akce rozestavěné nebo ty, u kterých byl již uzavřen smluvní závazek, a to pouze při
současném zapojení nečerpaných zdrojů roku 2018 v objemu 60 mil. Kč. Nebylo možno finančně krýt mimo
Participativní rozpočet ani jednu zahajovanou akci.
Smlouva o úvěru s Komerční bankou, a. s. je do konce roku 2018 „aktivní“, neboť nebyl uzavřen příslušný
dodatek smlouvy, a úvěr by bylo možné v případě uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru (viz Příloha č. 7)
čerpat. V případě prodloužení možnosti čerpání úvěru do konce roku 2019, by bylo možno splácet
rovnoměrnými splátkami od 1. 7. 2019 – 31. 12. 2019 ve výši 2 016 tis. Kč, od 31. 1. 2020 do 31. 12. 2021 pak
rovnoměrnými splátkami vypočtenými podle zůstatku vyčerpané a nesplacené jistiny (jako dosud cca 2 mil. Kč
měsíčně, tj. cca 24 mil. Kč ročně). Marže a podmínky úvěru by zůstaly stejné, pokud nedojde ke změně
termínu konečné splatnosti úvěru, tj. do 31.12.2021.
Varianta 2 - přijetí nového střednědobého úvěru ve výši 100 mil. Kč
Na základě úkolu byly dále osloveny i další dvě banky, které podaly v lednu 2017 nabídku, aby aktualizovaly
jejich původní nabídku. Česká spořitelna, a. s. nabídla marži 0,05 % p. a. a Československá obchodní banka,
a. s. marži 0,15 % p. a.
Nejvýhodnější nabídkou tedy nadále zůstává nabídka Komerční banky, a. s. i spolu s ostatními nadále
platnými nadstandartními smluvními podmínkami.
V případě rozhodnutí o přijetí nového úvěru by město jistě obdobně jako při minulé zakázce postupovalo sice
mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek, avšak transparentně, zpracováním zadávacích podmínek,
oslovením vybraných bankovních ústavů za současného zveřejnění nabídky na úřední desce. Proces vč.
projednávání ve všech orgánech města byl realizován od října 2016 do dubna 2017, tj. 7 měsíců, předpoklad
čerpání úvěru by byl tudíž ve II. polovině roku 2019.
Varianta 3 - nepřijmout nový úvěr
Poslední variantou řešení je nerozhodnout o přijetí nového úvěru, počkat na výsledky hospodaření roku 2018.
Po jednání ZM v březnu roku 2019, kdy bude projednán návrh na změnu rozpočtu a další zapojení zdrojů
hospodaření roku 2018 do rozpočtu roku 2019, rozhodnout o tom, zda přijmout či nepřijmout nový úvěr.
OE tak jako i dříve doporučuje postupovat dle varianty č. 1, tj. rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě
o úvěru, a to v zájmu možného financování dalších akcí, o jejichž záměru realizace bylo již dříve rozhodnuto
orgány města, jsou součástí Strategického plánu rozvoje města a Akčního plánu SPRM a jsou připraveny k
realizaci v roce 2019, a to za pro město velice výhodných podmínek.
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Statutární město Děčín

Záznam z posouzení nabídek
Předkládá odbor: ekonomický
Předmět objednávky (smlouvy):

Datum:

28.2.2017
Dodavatel střednědobého úvěru ve výši 100 mil. Kč na financování akcí statutárního
města Děčín

Předpokládaná cena:
Bez DPH:

3 mil. Kč

Včetně DPH:

3 mil. Kč

část A
Pořadí nabídek na základě hodnocení:
CENA v Kč
pořadí

název zájemce

bez DPH

včetně DPH

1.

Komerční banka, a. s., Na Příkopě 969/33, Praha 1, IČ 45317054

530 445,83 Kč

530 445,83 Kč

2.

Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, IČ 45244782

593 339,73 Kč

593 339,73 Kč

3.

Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, Praha 5, IČ
00001350

690 715,54 Kč

690 715,54 Kč

část B
Doporučení nejvhodnější nabídky a zdůvodnění (případně vyjádření odborného konzultanta)
Nejvýhodnější nabídkou je nabídka Komerční banky, a. s., má nejnižší nabídkovou cenu a splňuje i ostatní podmínky
zadavatele.

Ing. Jiří Anděl, CSc.
Ing. Valdemar Grešík
p. Daniela Trojanová
Ing. Hana Hlaváčková
Ing. Marcela Tomanová
28.2.2017
datum

podpisy členů komise

část C
Poznámky:

datum

podpis

Kritérium
Cena

KB, a.s.

ČS, a.s.

ČSOB

530 445,83 Kč

593 339,73 Kč

690 715,54 Kč

1M PRIBOR + 0,03 % = 0,23 % p. a.

1M PRIBOR + 0,05 % = 0,25 % p. a. + neúrokové
náklady 16 500 Kč

1M PRIBOR + 0,0995 % = 0,2995 % p. a.

VOR + bankovní licence ČNB

VOR + bankovní licence ČNB

VOR + bankovní licence ČNB

A. Absolutní podmínky zadavatele spojené se splácením a
čerpáním úvěru:
a) nedočerpání komerčního úvěru bude umožněno bez sankčních
poplatků;
b) mimořádné splátky a předčasné splacení komerčního úvěru
bude umožněno kdykoliv bez sankčních poplatků;

ano

ano

ano

ano

ano, informovat 5 dnů předem

ano, informovat 10 dnů předem

c) případné změny smlouvy o úvěru budou provedeny bezplatně;

ano

ano

ano

ano

ano, informovat

neřešeno, tj. není smluvně podmíněno

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

neřešeno, tj. není smluvně podmíněno

11 % p. a.

20 % p. a.

ano

ano

odstoupení, 10 000 Kč

100 000 Kč

ano

ano

SR, výkazy, audit

výkazy, SR

ano

ano

120 dnů

120 dnů

120 dnů

1.

2.

3.

Doklady k prokázání kvalifikace - výpis z obchodního rejstříku

d) přijetí dalšího případného úvěru, půjčky, leasingu či pořízení
dlouhodobého majetku zadavatelem nebude poskytovatel úvěru
podmiňovat svým souhlasem;
e) závazková odměna bude 0 %;
f) čerpání úvěrů bude provedeno dle potřeb zadavatele, a to buď
převodem příslušné částky z úvěrových účtů na účty třetích osob,
nebo na běžný účet zadavatele, který určí v žádosti o čerpání
zadavatel, po prokázání účelovosti čerpání (model zpětné
refundace);
g) zadavatel připouští pouze poskytnutí úvěru bez zajištění;
h) poskytnutí úvěru nesmí být vázáno na převedení (ani části)
platebního styku zadavatele.

B. Jiné požadavky pro realizaci veřejné zakázky:
a) výši úroků z prodlení pro případ prodlení se splácením jistiny (v
5 % p. a.
%);
b) popis podmínek podstatného porušení smlouvy o úvěru pro
ano, nerozlišují podstatné porušení smlouvy
jednostranné prohlášení splatnosti komerčního úvěru nebo
odstoupení od smlouvy;
c) zda bude požadována smluvní pokuta a v jaké výši v případě
odstoupení
porušení nepeněžitého závazku zadavatele;
d) zda je čerpání podmíněno předložením faktur, smluv nebo
ano
jiných dokumentů prokazujících účel čerpání;
e) požadavky na předložení jiných dokumentů a uvedení jejich
SR, RV, výkazy
požadované periodicity;
f) veškeré další závazky, druhy sankcí a jejich výši pro zadavatele,
ano, při přečerpání úvěru 1M PRIBOR + 5,03 % p. a.
vyplývající ze smlouvy.
Prohlášení dle bodu 8.5.4 (doba po kterou jsou vázání
nabídkou)

POŘADÍ UCHAZEČŮ NA ZÁKLADĚ HODNOCENÍ

Příloha č. 4

Výdaje spojené s čerpáním a splácením střednědobého úvěru
k 30. 09. 2018
v tis. Kč
Splácení
Rok
2017
III. čtvrtletí 2018
Celkem
Zůstatek úvěru
Zůstatek jistiny

Čerpání
14 755
24 767
39 522
60 478
0

řádnými

mimořádnými

splaceno

splátkami

splátkami

celkem

0
18 000
18 000

0
21 522
21 522

0
39 522
39 522

Úroky
14
121
135

Příloha č. 5

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

Upravený
Celkem
Vyčerpáno
Celková
rozpočet vyčerpáno z vlastních
potřeba
Předpoklad
2018 z
z úvěru k
zdrojů k financování v
r. 2019
úvěru
30.9.2018 30.9.2018
roce 2018

Poř.
číslo

Paragraf

1.

3111

Snížení energetické náročnosti MŠ Na
Pěšině

10 587

10 587

0

10 587

0

0

0

2.

2212

Rekonstrukce mostu u Promptusu

18 994

4 168

15 404

17 523

0

14 826

0

3.

3699

54 384

0

40 000

11 412

16

25 000

29 384

4.

3141

14 278

0

14 000

0

0

9 778

4 500

5.

2321

28 500

0

15 009

0

0

60

26 500

126 743

14 755

84 413

39 522

16

49 664

60 384

Celkem

Název akce

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

Skutečnost
2017

(v tis. Kč)






Dodatek ke smlouvě o úvěru
Dodatek ke smlouvě o revolvingovém úvěru
Dodatek ke smlouvě o99017170580
hypotečním úvěru
Dodatek ke smlouvě o kontokorentním
úvěru
registrační číslo

Komerční banka, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „Banka“)

a
Obec / Kraj (dále jen „Klient“)
Název:
Sídlo obecního / krajského úřadu:
IČO:

Statutární město Děčín
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
00261238

se dohodli na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru ze dne 18.4.2017, reg. č. 99017170580 (dále jen „Smlouva“).
1.

Tímto dodatkem se mění Smlouva takto:

a) Znění článku 3.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje zněním:
3.2

Klient je oprávněn požádat o poskytnutí Úvěru na základě řádně vyplněné Žádosti nejpozději do 31.12.2019.
Pokud Klient nevyčerpá Úvěr ve lhůtě podle předcházející věty, jeho právo na poskytnutí nevyčerpané části
Úvěru zaniká. V případě, že Banka po uplynutí lhůty podle první věty tohoto článku umožní Klientovi Čerpání,
považuje se Čerpání za řádně poskytnuté podle této Smlouvy.

b)

Znění článku 6.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje zněním:

6.1

a) Klient se zavazuje splatit Bance jistinu Úvěru způsobem podle článku 6.3 této Smlouvy nejpozději do
Konečného dne splatnosti 31.12.2021.
b) Klient se zavazuje, že v období od 1.7.2019 do 31.12.2019 bude splácet jistinu Úvěru v pravidelných
měsíčních splátkách ve výši 2 016 000,00 Kč splatných vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce. Pokud
výše vyčerpané a nesplacené jistiny Úvěru k datu splatnosti jakékoli splátky jistiny splatné v Době čerpání
nedosahuje sjednané výše této splátky jistiny, Klient uhradí splátku jistiny pouze do výše vyčerpané části
jistiny Úvěru.
c) Klient se zavazuje splatit Bance zbývající část jistiny Úvěru v pravidelných měsíčních rovnoměrných splátkách
splatných vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce počínaje dnem 31.01.2020.
Výše splátek bude vypočtena jako podíl zůstatku jistiny Úvěru ke dni následujícímu po uplynutí Doby čerpání
a celkového počtu splátek jistiny do Konečného dne splatnosti. Výše splátky jistiny bude zaokrouhlena na celá
sta nahoru s tím, že o případný rozdíl se poníží poslední splátka. Výši splátek vypočtenou dle tohoto článku
sdělí Banka Klientovi písemným oznámením odeslaným Klientovi nejpozději do 10.01.2020. Oznámení o výši
splátek dle předcházející věty se doručením Klientovi stává součástí této Smlouvy, závaznou pro Klienta i
Banku.
d) Klient je oprávněn splatit jistinu Úvěru nebo její část předčasně.
e) Pokud Klient po uplynutí Doby čerpání uhradí část jistiny Úvěru předčasně nebo pokud Klient splatí kteroukoliv
splátku jistiny Úvěru v částce vyšší, než je dohodnutá výše splátky jistiny Úvěru, a předčasná splátka jistiny
Úvěru
i) dosahuje minimálně výše poslední splátky jistiny Úvěru, zkracuje se lhůta pro splacení jistiny Úvěru podle
článku 6.1 písm. a) této Smlouvy o poslední splátku, popřípadě v závislosti na výši předčasně splacené
jistiny Úvěru o splátky předcházející poslední splátce jistiny Úvěru, popřípadě se poměrně sníží výše
poslední splátky jistiny Úvěru takto zkrácené lhůty,
ii) nedosahuje výše poslední splátky jistiny Úvěru, poslední splátka jistiny Úvěru se poměrně sníží o
předčasně splacenou jistinu Úvěru.

2.

Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních a každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Komerční banka, a. s., se sídlem:
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360
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3.

Dodatek ke smlouvě o úvěru

Dodatek
ke smlouvě
o revolvingovém
úvěru
Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření
a účinnosti
dnem uveřejnění
prostřednictvím registru
smluv
Dodatek
ke pozdějších
smlouvě
o hypotečním
úvěru
způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv, ve znění
předpisů.
Klient se zavazuje
odeslat
Dodatek
ke smlouvě
o kontokorentním
úvěru
dodatek (včetně Smlouvy se všemi případnými
předchozími
dodatky a dokumenty,
které tvoří součást Smlouvy,
pokud už nebyla dříve v registru smluv uveřejněna) k uveřejnění v registru smluv bez prodlení po jeho uzavření.
Klient se dále zavazuje, že Banka obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv zasílané správcem registru
smluv na e-mailovou adresu Banky cap4060skp@kb.cz. Banka za tím účelem zašle Klientovi znění tohoto
dodatku na e-mailovou adresu martoma@mmdecin.cz .
Čerpání dle tohoto dodatku je podmíněno ověřením Bankou, že dodatek byl řádně uveřejněn prostřednictvím
registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Banka je
oprávněna poskytnout Čerpání i bez tohoto ověření.
Neobdrží-li Banka potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv zasílané správcem registru smluv nebo
informaci o uveřejnění v registru smluv zaslanou Klientem na shora uvedenou e-mailovou adresu nejpozději do
31.1.2019, platí, že je dodatek zrušen od počátku.

Klient prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto dodatku předepsané příslušnými právními předpisy
upravujícími postavení a činnost Klienta, a zavazuje se nahradit Bance veškerou škodu způsobenou případným
nesplněním zákonných podmínek platnosti tohoto dodatku. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením
zastupitelstva Klienta č. xxx přijatým na jeho zasedání konajícím se dne xxx.

V Děčíně dne

V Děčíně dne

Statutární Město Děčín

Komerční banka, a.s.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

vlastnoruční podpis

vlastnoruční podpis

Jméno: Jaroslav Hrouda
Funkce: primátor

Jméno: Ing. Luboš Novák
Funkce: náměstek ředitele Korporátní divize

Osobní údaje zkontroloval(a) dne
Bc. Martin Motejl
bankovní poradce - Corporate

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

vlastnoruční podpis

Jméno: Bc. Martin Motejl
Funkce: bankovní poradce - Corporate

vlastnoruční podpis zaměstnance Komerční banky, a.s.

Komerční banka, a. s., se sídlem:
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054
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MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM
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Název:
Určení člena zastupitelstva města pro spolupráci s pořizovatelem územně plánovací dokumentace
statutárního města Děčín
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na schválení určení člena zastupitelstva města pro spolupráci s
pořizovatelem územně plánovací dokumentace pro statutární město Děčín ve vazbě na příslušná ustanovení
stavebního zákona a
schvaluje
v souladu s § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném
znění (stavební zákon), určení člena zastupitelstva města Ing. Vladislava Rašku, náměstka primátora pro
územní a investiční rozvoj, pro spolupráci s pořizovatelem územně plánovací dokumentace pro statutární
město Děčín ve vazbě na příslušná ustanovení stavebního zákona.

Stanovisko RM:
Rada města projednala návrh na určení člena zastupitelstva města pro spolupráci s pořizovatelem územně
plánovací dokumentace pro statutární město Děčín ve vazbě na příslušná ustanovení stavebního zákona a
doporučuje zastupitelstvu města schválit určení, v souladu s § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), člena zastupitelstva města Ing.
Vladislava Rašku, náměstka primátora pro územní a investiční rozvoj, pro spolupráci s pořizovatelem územně
plánovací dokumentace pro statutární město Děčín ve vazbě na příslušná ustanovení stavebního zákona.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

RM doporučuje schválit určení

Důvodová zpráva:
Úřad územního plánování odboru stavební úřad Magistrátu města Děčín, příslušný dle § 6 odst. 1 písm. a)
stavebního zákona v platném znění, je pořizovatelem územně plánovací dokumentace statutárního města
Děčín. V průběhu jejího pořizování spolupracuje v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona s
určeným členem zastupitelstva města. Tato spolupráce se týká zejména:
§ 47 Zadání územního plánu
(1) Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení územního plánu, na základě územně analytických
podkladů a s využitím doplňujících průzkumů a rozborů pořizovatel ve spolupráci s určeným členem
zastupitelstva města (dále jen „určený zastupitel“) zpracuje návrh zadání územního plánu. V návrhu
zadání stanoví hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu…..
(4) Na základě výsledků projednání pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem upraví návrh zadání
a předloží jej ke schválení.
§ 51 Návrh územního plánu
(1) Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání návrhu územního
plánu a zajistí řešení případných rozporů; na základě vyhodnocení výsledků, výsledků řešení rozporů a
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, zajistí upravení návrhu.
§ 53 Řízení o územním plánu
(1) Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání a zpracuje návrh
rozhodnutí o námitkách, uplatněných k návrhu územního plánu……
§ 55 Vyhodnocování územního plánu a jeho změny
(1) Pořizovatel předloží zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně
jednou za 4 roky zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období. Na projednání návrhu této zprávy
se použije přiměřeně § 47 odst. 1 až 4…….
V případě zahájení pořizování jiného typu územně plánovací dokumentace (regulační plán) budou pro
určeného zastupitele vyplývat další povinnosti, související s příslušnými ustanoveními stavebního zákona.
Předkládaný návrh na schválení určení Ing. Vladislava Rašky, náměstka primátora pro územní a investiční
rozvoj, zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem územně plánovací dokumentace statutárního města
Děčín, je výsledkem projednání ve vedení města.
Vyjádření:
Výzva stavebního úřadu
Příloha: Magistrátu města
Děčín.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Petr Hodboď

Předkladatel:

Ing. Jaromír Zajíček MPA

OPO

22.11.2018 15:22
podepsáno
22.11.2018 15:31
podepsáno

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM
Konané dne: 13. 12. 2018

ZM

18

09

06

01

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů ****** a ****** ****** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu
čistírny odpadních vod k rodinnému domu č.p. ****** na st.p.č. ****** v k.ú. Folknáře a
rozhodlo
1. o poskytnutí účelové dotace manželům ****** a ****** ******, oba bytem ******, Děčín XXVIII, na výstavbu
čistírny odpadních vod na st.p.č. ******, p.p.č. ****** a ****** v k.ú. Folknáře k rodinnému domu č.p. ****** na
st.p.č. ****** v k.ú. Folknáře 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 13.11.2018 žádost manželů ****** a ****** ****** o poskytnutí účelové dotace na
výstavbu čistírny odpadních vod k rodinnému domu č.p. ****** na st.p.č. ****** v k.ú. Folknáře a usnesením č.
RM 18 19 35 02 doporučila ZM rozhodnout dle předloženého návrhu na usnesení.

Cena:

80 000,00

Návrh postupu:

RM doporučila rozhodnout o poskytnutí účelové dotace a uzavření veřejnoprávní
smlouvy

Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický předkládá orgánům města žádost manželů ****** a ****** ******, oba bytem Folknáře ******,
Děčín XXVIII, o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čístírny odpadních vod na st.p.č. ******, p.p.č. ****** a
****** k rodinnému domu č.p. ****** na st. p.č. ****** v k.ú. Folknáře (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 usnesením č. ZM 17 07 06 18 (dále jen „Zásady“), novelizované byly usnesením ZM č. ZM 18 04
03 11 ze dne 26.04.2018 s účinností dnem 27.04.2018.
Žadatel k žádosti předložil veškeré podklady stanovené Zásadami (viz příloha č. 2). Žadatel disponuje
pravomocným stavebním povolením ze dne 06.09.2018, které nabylo právní moci dne 27.09.2018, 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 „Čistící soustava splaškových vod
(septik SK a zemní pískový filtr PF E5) pro RD čp. ****** Folknáře“ na st.p.č. ******, p.p.č. ****** a ****** v k.ú.
Folknáře 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

28.11.2018 13:10
podepsáno
28.11.2018 13:40
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 primátorem Jaroslavem Hroudou
IČ: 00261238
č.ú.: 921402389/0800
(dále jen „poskytovatel dotace“)
a
, nar.
a
Děčín XXVIII
č.ú.:
(dále jen „příjemce dotace“)

, nar.

, 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. Folknáře:
Čistící soustava splaškových vod (septik SK a zemní pískový filtr PF E5) pro rodinný
dům č.p.
na st.p.č. , p.p.č.
v k.ú. Folknáře.
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 poskytovatele 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 poskytovatel dotace i příjemce
dotace obdrží jedno vyhotovení.
2. Právní vztahy plynoucí z této smlouvy se řídí výhradně právními normami českého
právního řádu.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily a že smlouva plně
vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.

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

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

…………………………………............
Poskytovatel dotace

…..…………………………………….
Příjemce dotace

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM
Konané dne: 13. 12. 2018
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Název:
Žádost o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod pro rodinný dům v k.ú. Březiny u
Děčína
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů ****** a ****** ****** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu
čistírny odpadních vod k rodinnému domu č.p. ****** na st.p.č. ****** v k.ú. Březiny u Děčína a
rozhodlo
1. o poskytnutí účelové dotace manželům ****** a ****** ******, oba bytem ****** ******, Děčín ******, na
výstavbu čistírny odpadních vod na st.p.č. ****** a ****** v k.ú. Březiny u Děčína k rodinnému domu č.p. ******
na st.p.č. ****** v k.ú. Březiny 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 13.11.2018 žádost manželů ****** a ****** ****** o poskytnutí účelové dotace na
výstavbu čistírny odpadních vod k rodinnému domu č.p. ****** na st.p.č. ****** v k.ú. Březiny u Děčína a
usnesením č. RM 18 19 35 03 doporučila ZM rozhodnout dle předloženého návrhu na usnesení.

Cena:

80 000,00

Návrh postupu:

RM doporučila rozhodnout o poskytnutí účelové dotace a uzavření veřejnoprávní
smlouvy

Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický předkládá orgánům města žádost manželů ****** a ****** ******, oba bytem ****** ******,
Děčín ******, o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čístírny odpadních vod na st.p.č. ****** a p.p.č. ****** k
rodinnému domu č.p. ****** na st. p.č. ****** v k.ú. Březiny 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 usnesením č. ZM 17 07 06 18 (dále jen „Zásady“), novelizované byly usnesením ZM č. ZM 18 04
03 11 ze dne 26.04.2018 s účinností dnem 27.04.2018.
Žadatel k žádosti předložil veškeré podklady stanovené Zásadami (viz příloha č. 2). Žadatel disponuje
pravomocným stavebním povolením ze dne 24.05.2018, které nabylo právní moci dne 26.06.2018, 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 „ČOV typu AS-VARIOCOMP 5K na
st.p.č. ****** a p.p.č. ****** v k.ú. Březiny 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, zpracovaný ve
spolupráci s právním zástupcem města.
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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 primátorem Jaroslavem Hroudou
IČ: 00261238
č.ú.: 921402389/0800
(dále jen „poskytovatel dotace“)
a
, nar.

a

, nar.

, trvale bytem

č.ú.:
(dále jen „příjemce dotace“)
uzavírají tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace
I. Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové dotace dle Zásad postupu statutárního města
Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby čistíren
odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín,
schválených usnesením Zastupitelstva města Děčín č. ZM 17 07 06 18 ze dne
21.09.2017 (dále jen „Zásady“) 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. Březiny u Děčína:
ČOV AS-VARIOCOMP 5K a drenážní potrubí na st.p.č.
a p.p.č.
v k.ú.
Březiny 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 poskytovatele 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 poskytovatel dotace i příjemce
dotace obdrží jedno vyhotovení.
2. Právní vztahy plynoucí z této smlouvy se řídí výhradně právními normami českého
právního řádu.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily a že smlouva plně
vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.

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

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

…………………………………............
Poskytovatel dotace

…..…………………………………….
Příjemce dotace

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM
Konané dne: 13. 12. 2018
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Název:
Žádost o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod pro rodinný dům v k.ú. Bělá u Děčína
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů Ing. ****** a ****** ****** o poskytnutí účelové dotace na
výstavbu čistírny odpadních vod k rodinnému domu č.p. ****** na st.p.č. ****** v k.ú. Bělá u Děčína a
rozhodlo
1. o poskytnutí účelové dotace manželům Ing. ****** a ****** ******, oba bytem ****** ******, ******, na výstavbu
čistírny odpadních vod na st.p.č. ****** a p.p.č. ****** v k.ú. Bělá u Děčína k rodinnému domu č.p. ****** na
st.p.č. ****** v k.ú. Bělá 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 20.11.2018 žádost manželů Ing. ****** a ****** ****** o poskytnutí účelové dotace
na výstavbu čistírny odpadních vod k rodinnému domu č.p. ****** na st.p.č. ****** v k.ú. Bělá u Děčína a
usnesením č. RM 18 20 35 05 doporučila ZM rozhodnout dle předloženého návrhu na usnesení.

Cena:

80 000,00

Návrh postupu:

RM doporučila rozhodnout o poskytnutí účelové dotace a uzavření veřejnoprávní
smlouvy.

Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický předkládá orgánům města žádost manželů Ing. ****** a ****** ******, oba bytem ******
******, ******, o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čístírny odpadních vod na st.p.č. ****** a p.p.č. ****** k
rodinnému domu č.p. ****** na st. p.č. ****** v k.ú. Bělá 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 usnesením č. ZM 17 07 06 18 (dále jen „Zásady“), novelizované byly usnesením ZM č. ZM 18 04
03 11 ze dne 26.04.2018 s účinností dnem 27.04.2018.
Žadatel k žádosti předložil veškeré podklady stanovené Zásadami (viz příloha č. 2). Žadatel disponuje
pravomocným stavebním povolením ze dne 23.07.2018, které nabylo právní moci dne 22.08.2018, 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 v sestavě
tříkomorový septik K1, biologický filtr ABF1“ na st.p.č. ****** a p.p.č. ****** v k.ú. Bělá u Děčína a technických
parametrů budovaného zařízení zneškodňování odpadních vod a konstatuje, že z vodohospodářského
hlediska předložené podklady splňují požadavky na přidělení účelové dotace na výstavbu ČOV u stávajícího
rodinného domu č.p. ****** ul. Saská, Děčín X-Bělá 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.
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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 primátorem Jaroslavem Hroudou
IČ: 00261238
č.ú.: 921402389/0800
(dále jen „poskytovatel dotace“)
a
nar.

a

nar.

, oba trvale bytem

č.ú.:
(dále jen „příjemce dotace“)
uzavírají tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace
I. Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové dotace dle Zásad postupu statutárního města
Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby čistíren
odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín,
schválených usnesením Zastupitelstva města Děčín č. ZM 17 07 06 18 ze dne
21.09.2017 (dále jen „Zásady“) 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. Bělá u Děčína:
ul.
ČOV v sestavě tříkomorový septik K1 a biologický filtr ABF1 pro rodinný dům č.p.
na st.p.č.
a p.p.č.
v k.ú. Bělá u Děčína.
II. Poskytnutí dotace
1. V souladu se Zásadami poskytne poskytovatel dotace účelovou dotaci na výstavbu ČOV
uvedené v čl. I odst. 2 této smlouvy, a to do výše 80 % skutečně vynaložených nákladů
(dále jen „SVN“) na budovanou ČOV ve smyslu čl. II písm. d) Zásad, maximálně však do
výše 80.000 Kč. SVN musí být uvedeny v Žádosti o 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 poskytovatele 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 poskytovatel dotace i příjemce
dotace obdrží jedno vyhotovení.
2. Právní vztahy plynoucí z této smlouvy se řídí výhradně právními normami českého
právního řádu.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily a že smlouva plně
vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.

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

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

…………………………………............
Poskytovatel dotace

…..…………………………………….
Příjemce dotace

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM
Konané dne: 13. 12. 2018

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů ****** a ****** ****** o prominutí poplatku z prodlení,
vzniklého při placení nájmu bytu a
rozhodlo
o prominutí části pohledávky za manžely ****** a ****** ******, bytem ******, ******, za poplatek z prodlení,
vzniklý při placení nájemného za byt v ul. ******, ****** ve výši 1.805.507,00 Kč, a to o snížení na 10 %, tj. na
částku 180.551,00 Kč.

Stanovisko RM:
RM projednala dne 13.11.2018 žádost manželů ****** a ****** ****** o prominutí poplatku z prodlení, vzniklého
při placení nájmu bytu a usnesením č. RM 18 19 35 04 doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o
prominutí části pohledávky za manžely ****** a ****** ******, bytem ******, ******, za poplatek z prodlení, vzniklý
při placení nájemného za byt v ul. ******, ****** ve výši 1.805.507,00 Kč, a to o snížení na 10 %, tj. na částku
180.551,00 Kč.

Cena:

1 805 507,00

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 č. 1):
Žadatelé (dlužníci): manželé ****** a ****** ******, bytem ******, ******
Přehled pohledávek obsahuje příloha č. 2.
Jistina celkem: 283.316,42 Kč
Náklady soudního a exekučního řízení: 111.491,80 Kč (z toho: soudní poplatky 11.644 Kč)
Poplatek z prodlení celkem: 1.805.507,00 Kč (2,5 promile z dlužné částky denně) dle čtyř platebních rozkazů
a rozsudku Okresního soudu v Děčíně z 04/2002, 10/2003, 10/2005.
Nedoplatek byl od r. 2008 vymáhán exekutorem. Ke dni podání žádosti dlužníci uhradili v plné výši jistinu,
náklady řízení - soudní poplatek a na poplatku z prodlení částku 24.863,49 Kč.
Dlužníci požádali o částečné prominutí příslušenství pohledávky - poplatku z prodlení (odůvodnění žádosti viz příloha č. 1).
OE doporučuje postup jako v ostatních obdobných případech projednávaných v předchozím období, a to
prominout (snížit) poplatek z prodlení na 10 % vyčíslené výše, tj. z částky 1.805.507,00 Kč na částku
180.551,00 Kč, a to zejména s ohledem na tvrdost zákona, tj. vysokou úrokovou sazbu stanovenou nařízením
vlády, platným v době vzniku a trvání nedoplatku (cca 91 % p.a.).
Vyjádření:

Příloha:

Priloha1_zadost_anonym.
pdf

Komentář: Příloha č. 1 - Žádost

Příloha:

Priloha2_Prehled_exekuc
e_anonym.pdf

Komentář: Příloha č. 2 - Přehled exekucí

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Hana Hlaváčková

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

OE

28.11.2018 16:00
podepsáno
28.11.2018 16:15
podepsáno

Příloha č. 2
- přehled pohledávek za byt

čj. 112 EX
2623/08

Jistina Kč

Poplatek
z prodlení
(POPR)

Náklady řízení

Celkem

POPR
Návrh na
snížení na
10 %

Nedoplatek

62 381,80

499 092,00

32 472,60

593 946,40

Zaplaceno

62 381,80

14 718,18

32 472,60

109 572,58

Nedoplatek

76 901,62

1 125 687,00

18 669,00

1 221 257,62

Zaplaceno

76 901,62

2 800,75

18 669,00

98 371,37

Nedoplatek

23 020,00

141 260,00

22 318,40

186 598,40

Zaplaceno

23 020,00

7 340,50

22 318,40

52 678,90

Nedoplatek

121 013,00

39 468,00

38 031,80

198 512,80

Zaplaceno

121 013,00

4,06

4 864,36

125 881,42

Nedoplatek celkem

283 316,42

1 805 507,00

111 491,80

2 200 315,22

180 551,00

Zaplaceno celkem

283 316,42

24 863,49

78 324,36

386 504,27

24 863,49

0,00

1 780 643,51

33 167,44

1 813 810,95

155 687,51

100,00

1,38

70,25

2632/08
2754/08
2770/08

49 909,00
112 569,00
14 126,00
3 947,00

REKAPITULACE:

Zůstatek celkem
Zaplaceno %

13,77

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM
Konané dne: 13. 12. 2018
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Název:
Žádost pana ****** ****** o prominutí pohledávky
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana ****** ****** o prominutí pohledávky a
rozhodlo
o prominutí části pohledávky za panem ****** ******, bytem ******, ******, za poplatek z prodlení, vzniklý při
placení nájemného za byt v ul. ******, ****** ve výši 488.329,00 Kč, a to o snížení na 10 %, tj. na částku
48.833,00 Kč.

Stanovisko RM:
RM projednala dne 13.11.2018 žádost pana ****** ****** o prominutí pohledávky a usnesením č. RM 18 19 35
06 doporučila ZM rozhodnout o prominutí části pohledávky za panem ****** ******, bytem ******, ******, za
poplatek z prodlení, vzniklý při placení nájemného za byt v ul. ******, ****** ve výši 488.329,00 Kč, a to o
snížení na 10 %, tj. na částku 48.833,00 Kč.

Cena:

488 329,00

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 č. 1):
Žadatel (dlužník): ****** ******, bytem ******, ******
Přehled pohledávek obsahuje příloha č. 2.
Jistina celkem: 38.952,00 Kč
Náklady soudního a exekučního řízení: 31.169,50 Kč (z toho: soudní poplatky 1.760 Kč)
Poplatek z prodlení celkem: 488.329,00 Kč (2,5 promile z dlužné částky denně) dle dvou rozsudků Okresního
soudu v Děčíně z 10/2003 a 03/2007.
Nedoplatek je od r. 2011 vymáhán exekutorem. Ke dni podání žádosti dlužník uhradil v plné výši jistinu,
částečně náklady řízení (24.613,60 Kč) a na poplatku z prodlení částku 5.404,04 Kč.
Dlužník požádal o částečné prominutí příslušenství pohledávky - poplatku z prodlení (odůvodnění žádosti - viz
příloha č. 1).
OE doporučuje postup jako v ostatních obdobných případech projednávaných v předchozím období, a to
prominout (snížit) poplatek z prodlení na 10 % vyčíslené výše, tj. z částky 488.329,00 Kč na částku 48.833,00
Kč, a to zejména s ohledem na tvrdost zákona, tj. vysokou úrokovou sazbu stanovenou nařízením vlády,
platným v době vzniku a trvání nedoplatku (cca 91 % p.a.).
Vyjádření:

Příloha:

Priloha1_zadost_anonym.
pdf

Komentář: Příloha č. 1 - Žádost

Příloha:

Priloha2_Prehled_exekuc
e_anonym.pdf

Komentář: Příloha č. 2 - Přehled exekucí

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Hana Hlaváčková

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

OE

29.11.2018 08:32
podepsáno
29.11.2018 11:10
podepsáno

Příloha č. 1
Adresát:
Statutární město Děčín
Se sídlem Magistrát města Děčín

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
Došlo: 23.10.2018 v 08:31:01
Č.j.:
MDC7104393/2018
Č.dop.: RR480731824CY
Listů:
Druh:

1
Příloh: 0
písemné

MDC46353870

Mírové nám. 1175/5
405 38 Děčín IV
ekonomický odbor k rukám Lenky Dejmkové (odd. správy daní a poplatků )

Odesilatel:

Věc : žádost o prominutí poplatku z prodlení ( klíč 10-15-01334-010-05)
Dluh za byt č. 10 nacházející se v Děčíně

Dovolují sí požádat o prominutí poplatku z prodlení. Jsem důchodce a celý
poplatek z prodlení ve 488.329 Kč nejsem schopen platit.
Děkuji za pochopení a kladné vyřízení mé žádostí.

V Lounech dne 21.10.2018

85
Odbor

Zpiof

Příloha č. 2
- přehled pohledávek za byt

čj. 112 EX
1766/11

Jistina Kč

Poplatek
z prodlení
(POPR)

Náklady řízení

Celkem

POPR
Návrh na
snížení na
10 %

Nedoplatek

28 836,00

360 234,00

23 817,70

412 887,70

Zaplaceno

28 836,00

0,00

17 261,80

46 097,80

Nedoplatek

10 116,00

128 095,00

7 351,80

145 562,80

Zaplaceno

10 116,00

5 404,04

7 351,80

22 871,84

Nedoplatek celkem

38 952,00

488 329,00

31 169,50

558 450,50

48 832,90

Zaplaceno celkem

38 952,00

5 404,04

24 613,60

68 969,64

5 404,04

0,00

482 924,96

6 555,90

489 480,86

43 428,86

100,00

1,11

78,97

1767/11

36 023,40
12 809,50

REKAPITULACE:

Zůstatek celkem
Zaplaceno %

11,07

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM
Konané dne: 13. 12. 2018
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Název:
Žádost pana ****** ****** o prominutí pohledávky
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana ****** ****** o prominutí pohledávky a
rozhodlo
o prominutí části pohledávky za panem ****** ******, trvale bytem ******, ******, za poplatek z prodlení, vzniklý
při placení nájemného za byt v ul. ******, ****** ve výši 343.870,00 Kč, a to o snížení na částku 263.016,00 Kč.

Stanovisko RM:
RM projednala dne 13.11.2018 žádost pana ****** ****** o prominutí pohledávky a usnesením č. RM 18 19 35
05 doporučila ZM rozhodnout o prominutí části pohledávky za panem ******, trvale bytem ******, ******, za
poplatek z prodlení, vzniklý při placení nájemného za byt v ul. ******, ****** ve výši 343.870,00 Kč, a to o
snížení na částku 263.016,00 Kč.

Cena:

343 870,00

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):
Žadatel (dlužník): ******, trvale bytem ******, ******, zdržující se na adrese ******, ******
Jistina celkem: 44.889,00 Kč
Poplatek z prodlení celkem: 343.870,00 Kč (2,5 promile z dlužné částky denně) dle rozsudku Okresního
soudu v Děčíně z 08/2009
Náklady řízení celkem: 32.368,40 Kč
Pohledávka celkem: 421.127,40 Kč
Na základě nařízené exekuce zaplatil dlužník ke dni podání žádosti o prominutí pohledávky 11.10.2018 v plné
výši nedoplatek za nájemné za byt v ul. ******, ****** (jistina) a náklady řízení. Dále byl k tomuto datu zaplacen
poplatek z prodlení v celkové výši 263.016,00 Kč.
Dlužník požádal o prominutí příslušenství pohledávky - poplatku z prodlení (odůvodnění žádosti - viz příloha).
S ohledem na výši vymoženého nedoplatku na poplatku z prodlení (76,5 %) OE doporučuje prominout
zbývající část pohledávky za poplatek z prodlení a snížit poplatek z prodlení z částky 343.870,00 Kč na částku
263.016,00 Kč, a to zejména s ohledem na tvrdost zákona, tj. vysokou úrokovou sazbu stanovenou nařízením
vlády, platným v době vzniku nedoplatku.

Vyjádření:

Příloha:

Priloha_zadost_anonym.p
df

Komentář: Příloha: žádost

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Hana Hlaváčková

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

OE

29.11.2018 08:24
podepsáno
29.11.2018 11:07
podepsáno

Příloha

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM
Konané dne: 13. 12. 2018

ZM

18

09

06

07

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana ****** ****** o prominutí pohledávky a
rozhodlo
o prominutí části pohledávky za panem ****** ******, bytem ******, ******, za poplatek z prodlení, vzniklý při
placení nájemného za byt v ul. ******, ****** ve výši 129.545,00 Kč, a to o snížení na částku 83.811,30 Kč.

Stanovisko RM:
RM projednala dne 13.11.2018 žádost pana ****** ****** o prominutí pohledávky a usnesením č. RM 18 19 35
07 doporučila ZM rozhodnout o prominutí části pohledávky za panem ****** ******, bytem ******, ******, za
poplatek z prodlení, vzniklý při placení nájemného za byt v ul. ******, ****** ve výši 129.545,00 Kč, a to o
snížení na částku 83.811,30 Kč.

Cena:

129 545,00

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):
Žadatel (dlužník): ****** ******, bytem ******, ******
Jistina celkem: 14.411,00 Kč
Poplatek z prodlení celkem: 129.545,00 Kč (2,5 promile z dlužné částky denně) dle rozsudku Okresního
soudu v Děčíně z 03/2001
Náklady řízení celkem: 5.637,80 Kč
Pohledávka celkem 149.595,80 Kč
Na základě nařízené exekuce zaplatil dlužník ke dni podání žádosti o prominutí pohledávky 31.10.2018 v plné
výši nedoplatek za nájemné za byt v ul. ******, ****** (jistina) a náklady řízení. Dále byl k tomuto datu zaplacen
poplatek z prodlení v celkové výši 83.811,30 Kč.
Dlužník požádal o prominutí příslušenství pohledávky - poplatku z prodlení (odůvodnění žádosti - viz příloha).
S ohledem na výši vymoženého nedoplatku na poplatku z prodlení (64,7 %) OE doporučuje prominout
zbývající část pohledávky za poplatek z prodlení a snížit poplatek z prodlení z částky 129.545,00 Kč na částku
83.811,00 Kč, a to zejména s ohledem na tvrdost zákona, tj. vysokou úrokovou sazbu stanovenou nařízením
vlády, platným v době vzniku nedoplatku.
Vyjádření:

Příloha:

Priloha_zadost_anonym.p
df

Komentář: Příloha: žádost

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Hana Hlaváčková

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

OE

29.11.2018 08:35
podepsáno
29.11.2018 11:11
podepsáno

Příloha

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
Došlo:

Č.J.:

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

Č.clop.:
Listů:
Druh:

31.10.2018 v 08:25:24
MDC/107549/2018

551
Odbor

1
Příloh: 0
písemné

MDC46433238

Žádost o prominutí poplatku z prodlení
Jméno.'
Příjmení.'
Adresa bydliště:

,

Dluh za byt: č. 4 nacházející se v
Klíč: 40-11-0029 -004-05
Dluh za byt ve výši:

14.411 Kč

Datum úhrady:

15.12.2006

580 Kč

Datum úhrady:

15.12.2006

Výše soudního poplatku:

Výše poplatku z prodlení: 129.545 Kč
Důvod - vyjádření nájemníka:
Dovoluji si požádat o částečné prominutí poplatku z prodleni, neboť jsem již zaplatit na poplatku
z prodlení částku 83.811.30 Kč, což je cca 65%.
Děkuji za pochopení a kladné vyřízení mé žádosti.

Souhlasím, aby tato žádost byla součástí materiálů projednání orgánů města.
Podpis

V Děčíně dne

Pozn. Žádost předejte prostřednictvím podatelny Magistrátu města Děčín nebo ji zašlete poštou.

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM
Konané dne: 13. 12. 2018

ZM

18

09

06

08

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní ****** ******, bytem ******, ****** o prominutí příslušenství
pohledávky za nájemné a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytů a
rozhodlo
neprominout poplatek z prodlení vzniklý při placení nájmu bytů a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytů
a
souhlasí
s přihlášením do insolvenčního řízení pohledávky za příslušenství - náklady řízení a příslušenství - poplatku z
prodlení ve výši 70.819 Kč, aby předpokládaný výnos z insolvence pokryl jistinu a náklady řízení v plné výši.

Stanovisko RM:
RM dne 20.11.2018 projednala žádost paní ****** ******, bytem ******, ****** o prominutí příslušenství
pohledávky za nájemné a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytů a usnesením č. RM 18 20 35 04
nedoporučila ZM prominout poplatek z prodlení vzniklý při placení nájmu bytů a vyúčtování služeb spojených s
nájmem bytů a doporučila ZM souhlasit s přihlášením do insolvenčního řízení pohledávky za příslušenství náklady řízení a příslušenství - poplatku z prodlení ve výši 70.819 Kč, aby předpokládaný výnos z insolvence
pokryl jistinu a náklady řízení v plné výši, tj. variantu č. 3.
RM dále projednala variantu č. 1, tj. nedoporučit ZM prominout poplatek z prodlení a souhlasit s přihlášením
do insolvenčního řízení pohledávky za příslušenství - náklady řízení, bez příslušenství - poplatku z prodlení a
variantu č. 2 tj. nedoporučit ZM prominout poplatek z prodlení a souhlasit s přihlášením do insolvenčního
řízení pohledávky za příslušenství - náklady řízení a příslušenství - poplatku z prodlení ve výši 10 %
vyčísleného ke dni podání žádosti.

Cena:

400 785,93

Návrh postupu:

RM nedoporučila rozhodnout o prominutí pohledávky, doporučila souhlasit s přihlášením
pohledávky do insolvence včetně poplatku z prodlení ve výši 70.819 Kč.

Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický (dále jen „OE“) předkládá orgánům města k rozhodnutí žádosti o prominutí příslušenství
pohledávky – poplatku z prodlení za nájemné a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytů (příloha č. 1 - 5x
žádost dlužníka):
Žadatel (dlužník):
****** ******, trvale bytem ******, ******
Dlužná částka dle pěti platebních rozkazů a rozsudku Okresního soudu v Děčíně z 02/2004, 10/2005,
05/2010, 10/2010 a 02/2014 ke dni podání žádosti činila (viz příloha č. 2):
Jistina (nájemné a vyúčtování služeb): 83.388,00 Kč
Poplatek z prodlení a úrok z prodlení k 11.10.2018: 419.878,00 Kč
Náklady soudního a exekučního řízení: 42.889,05 Kč
Celkem 546.155,05 Kč
Pohledávky jsou od r. 2005 vymáhány exekutorským úřadem, ke dni podání žádosti byla uhrazena pouze v
rámci jedné nejstarší exekuce v plné výši jistina (14.135,00 Kč), náklady řízení (10.972,65 Kč) a částečně
poplatek z prodlení (19.092,07 Kč). Z exekučního spisu vyplývá, že dlužník pobírá důchod v nezabavitelné
výši.
Dlužník podal žádost o prominutí příslušenství pohledávky za každou pohledávku zvlášť dle jednotlivých
nařízených exekucí.
V žádostech uvádí, že uvažuje o řešení své finanční situace oddlužením v rámci insolvenčního řízení a v
případě prominutí příslušenství pohledávky bude schopen uhradit alespoň část svého závazku, v opačném
případě mu oddlužení nebude povoleno.
Pokud by statutární město Děčín jako oprávněný přihlásilo do insolvenčního řízení pohledávku za
příslušenství - poplatek z prodlení v plné výši, lze předpokládat, že krajský soud vzhledem k jeho výši
neschválí způsob oddlužení z důvodu, že dlužník nebude schopen splnit podmínku úhrady min. 30 % všech
pohledávek do 5 let, která platí dle současné právní úpravy.
OE již podobnou situaci řešil v minulosti s právním zástupcem, který doporučuje v těchto případech nárokovat
pouze dluh na nájemném a službách bez poplatku z prodlení, neboť je větší pravděpodobnost uhrazení min.
30 % pohledávky během 5 let. Pokud pohledávka bude přihlášena i s celým příslušenstvím, soud
pravděpodobně s ohledem na nemajetnost a příjem dlužníka návrh na povolení oddlužení zamítne a rozhodne
současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkurzem, kdy nelze předpokládat žádné plnění. Právní
zástupce současně nedoporučuje příslušenství pohledávky promíjet, a to pro případ, že by dlužník neplnil
řádně a včas povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, pohledávka tak nezanikne a bude dále
vymahatelná (stanovisko - viz příloha č. 3).
Do současné doby bylo takto postupováno ve všech případech podání žádosti o prominutí pohledávky pro
účely podání návrhu na schválení oddlužení splátkovým kalendářem. Vzhledem k připravované zákonné
změně, kdy novela insolvenčního zákona předpokládá, že soud bude moci rozhodnout o oddlužení dlužníka i
v případech, kdy bude uhrazena pohledávka v částce nižší než 30 % celkového dluhu, dává OE ke zvážení
změnu přístupu města k přihlašování pohledávek za příslušenství - poplatek nebo úrok z prodlení.
OE předložil RM následující varianty postupu (propočet jednotlivých variant - viz příloha č. 4):
Jistina a náklady soudního a exekučního řízení činí celkem: 101 169,40 Kč
Varianta 1 - stávající postup, tzn. schválit, že do insolvenčního řízení nebude přihlášena pohledávka za
poplatek (úrok) z prodlení
- předpokládaný výnos po skončení insolvence činí 30.351 Kč

Varianta 2 - poplatek z prodlení přihlásit ve výši 10 %
- předpokládaný výnos po skončení insolvence činí 42.374 Kč
Varianta 3 - poplatek do insolvence přihlásit ve výši 70.819 Kč, aby výnos z insolvence pokryl celkovou jistinu
a náklady řízení
- předpokládaný výnos po skončení insolvence činí 101 169 Kč.
RM v souladu s doporučením OE doporučila postup dle varianty č. 3, která zajišťuje nejvyšší výnos z
insolvence, tj. pokrytí jistiny a nákladů řízení v plné výši a tento postup uplatňovat i nadále v obdobných
případech.
Vyjádření:

Příloha:

Priloha1-zadosti-anonym.
pdf

Komentář: Příloha č. 1 - 5x žádost

Příloha:

Priloha2-prehled_exekuce
-anonym.pdf

Komentář: Příloha č. 2 - přehled exekucí

Příloha: Priloha3_AKNT_stan.pdf

Komentář: Příloha č. 3 - stanovisko AKNT

Příloha: Priloha4_varianty.pdf

Komentář:

Příloha č. 4 - přehled navržených
variant

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Hana Hlaváčková

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.
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Příloha č. 1

Příloha č. 2
- přehled pohledávek ke dni 11.10.2018

čj. 112 EX

Jistina Kč

POPR
****)

Náklady
řízení

Celkem

1882/05

Nedoplatek

14 135,00

112 360,00

10 972,65

137 467,65

*)

Zaplaceno

14 135,00

19 092,07

10 972,65

44 199,72

1911/06

Nedoplatek

21 183,00

281 879,00

10 268,00

313 330,00

*)

Zaplaceno

0,00

0,00

0,00

0,00

279/11

Nedoplatek

9 280,00

0,00

100,00

9 380,00

**)

Zaplaceno

0,00

0,00

0,00

0,00

4968/11

Nedoplatek

16 496,00

16 773,00

14 944,00

48 213,00

***)

Zaplaceno

0,00

0,00

0,00

0,00

351/15

Nedoplatek

22 294,00

8 866,00

6 604,40

37 764,40

***)

Zaplaceno

0,00

0,00

0,00

0,00

Vymáhaný nedoplatek celkem

83 388,00

419 878,00

42 889,05

546 155,05

Zaplaceno celkem

14 135,00

19 092,07

10 972,65

44 199,72

Zůstatek celkem

69 253,00

400 785,93

31 916,40

501 955,33

REKAPITULACE:

*)
**)
***)
****)

Dluh za byt
,
Náklady řízení za vyklizení bytu
Dluh za byt
,
Poplatek z prodlení, úrok z prodlení

,

Příloha č. 3
U Starého mostu 111/4
405 02 Děčín III – Staré Město

tel + 420 414 114 019
fax + 420 412 519 782
info@aknt.cz
www.aknt.cz

Právní stanovisko

1. Posuzovaná právní otázka
-

Vyjádření k žádosti p. Heleny Tobkové ze dne 12.1.2015

2. Použité podklady
-

Zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon

-

Žádost p. Heleny Tobkové ze dne 12.1.2015

3. Právní rozbor
-

Na úvod je třeba říci, že věřitel může v rámci insolvenčního řízení přihlásit svou pohledávku
v nižší výši, než činí její skutečná výše. To v jaké výši a z jakých důvodů si věřitel pohledávku
přihlásí, záleží jenom na něm. Je však třeba pamatovat na fakt, že podle § 414 odst. 1
zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona v případě, že dlužník splní řádně a včas
všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, vydá insolvenční soud usnesení,
jímž dlužníka osvobodí od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž
dosud nebyly uspokojeny. Učiní tak jen na návrh dlužníka. Osvobození podle odstavce 1 se
vztahuje také na věřitele, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a na
věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit. Nutno
podotknout, že pohledávku lze přihlásit v nižší výši, aniž by ve zbylé výši muselo dojít
k prominutí dluhu věřitelem.

-

Třetí odstavec dopisu p. Tobkové je poněkud zmatený a právně nesprávný. Podle ustanovení
§ 395 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona soud zamítne návrh na
povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze předpokládat, že hodnota
plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30% jejich
pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí. Těchto 30% je tak zákonnou
(minimální) podmínkou pro schválení oddlužení. Insolvenční zákon nedává veřiteli právo
požadovat úhradu 100% pohledávky ačkoliv je možné a zákon to nezakazuje, že dlužník
během trvání oddlužení (5 let) splatí všechny své závazky v plné výši. (s ohledem na výši
svých příjmů a celkovou výši dluhu). V opačném případě by tak každý pečlivý věřitel
požadoval úhradu 100% své pohledávky. Jedinou možností je souhlas s plněním nižším, než
je zmíněných 30%.

Narcis Tomášek info@aknt.cz | Aleš Podrábský podrabsky@aknt.cz | Tomáš Oujezký oujezky@aknt.cz | sekretariát info@aknt.cz

4. Závěr
-

Zastupitelstvo se tak s ohledem na celkovou výši pohledávek přihlášených do insolvenčního
řízení musí rozhodnout, zda přihlášenou pohledávku vezme částečně zpět. Toto rozhodnutí
nepochybně ovlivní rozhodnutí soudu o schválení oddlužení. V případě, že se Statutární
město Děčín rozhodne nárokovat pouze dluh na nájemném ve výši 331 477,-Kč je větší
pravděpodobnost, že p. Tobková bude během 5 let platit minimálně 30% celkové výše svých
dluhů a soud povolí oddlužení. Tím se zvýší šance Statutárního města Děčín na uspokojení
alespoň části pohledávky, aniž by se nutně jednalo o nerovné zacházení s rozdílnými
dlužníky a porušení § 38 odst. 7 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, protože podle 38 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je obec povinna pečovat o zachování a rozvoj svého
majetku (v tomto případě alespoň částečně). V případě že pohledávka zůstane přihlášena
v původní výši i s příslušenstvím ve výši 3 205 709,- Kč soud pravděpodobně s ohledem na
nemajetnost p. Tobkové návrh na povolení oddlužení zamítne a rozhodne současně o
způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem. S ohledem na nemajetnost p. Tobkové by se
tak Statutárnímu městu Děčín nemuselo dostat téměř žádného plnění.

-

Pokud bude přihlášená pohledávka vzata částečně zpět, nedoporučuji příslušenství promíjet.
V případě že by p. Tobková neplnila řádně a včas povinnosti podle schváleného způsobu
oddlužení, pohledávka přinejmenším nezanikne a je uplatnitelná v dědickém řízení. V případě
řádného a včasného plnění všech povinností podle schváleného způsobu oddlužení, soud
dlužníka na jeho návrh od pohledávek podle § 414 odst. 1 insolvenčního zákona osvobodí.

-

Pozitivním stanoviskem s podmínkou, že dlužník uhradí základní dlužnou částku ve výši
100%, Ing. Sassmannm pravděpodobně myslel částečné zpětvzetí přihlášky (prominutí
příslušenství). Informace o zmíněné podmínce je však zcela lichá. Insolvenční zákon takové
právo věřitelům nepřiznává a soud by se tímto návrhem vůbec nezabýval. Věřitelé naopak
podle § 395 odst. 1 písm. b) mohou souhlasit, že se jim během oddlužení dostane nižšího
plnění než 30% jejich pohledávek.

Toto stanovisko slouží pouze pro interní účely a bylo zpracováno na základě mně
poskytnutého materiálu.
Zpracováno pro: Lenka Dejmková, odbor ekonomický.
V Děčíně dne 13.1.2015
Mgr. Pavel Huczala

Příloha č. 4
Propočet výnosu dle navrhovaných variant řešení

čj. 112 EX

VARIANTA 1
POPR

VARIANTA 2

výnos z INS

POPR

výnos z INS

VARIANTA 3
POPR

výnos z INS

1882/05

0,00

0,00

9 326,79

2 798,04

0,00

0,00

1911/06

0,00

9 435,30

28 187,90

17 891,67

64 914,15

31 451,00

279/11

0,00

2 814,00

0,00

2 814,00

0,00

9 380,00

4968/11

0,00

9 432,00

1 677,30

9 935,19

3 862,67

31 440,00

351/15

0,00

8 669,52

886,60

8 935,50

2 041,76

28 898,40

Celkem

0,00

30 350,82

40 078,59

42 374,40

Jistina a náklady řízení - nedoplatek celkem =

70 818,58 101 169,40

101 169,40

INS - insolvence
POPR - Poplatek z prodlení, úrok z prodlení
Varianta 1
Poplatek z prodlení do insolvence nepřihlašovat.
Varianta 2
Poplatek z prodlení do insolvence přihlásit ve výši 10 %.
Varianta 3
Poplatek z prodlení do insolvence přihlásit v takové výši, aby výnos z insolvence pokryl
celkovou jistinu a NŘ (101 169,40 Kč).

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM
Konané dne: 13. 12. 2018

ZM

18

09

06

09

Název:
Návrh na zpětvzetí žaloby k vymožení pohledávky
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na zpětvzetí žaloby k vymožení pohledávky za panem ****** ****** a
souhlasí
se zpětvzetím žaloby k vymožení pohledávky za panem ****** ******, bytem ******, ****** za nájemné a služby
spojené s užíváním bytu v ul. ******, ****** ve výši 42.349,07 Kč s příslušenstvím.

Stanovisko RM:
RM projednala dne 20.11.2018 návrh na zpětvzetí žaloby k vymožení pohledávky za panem ****** ******
a usnesením č. RM 18 20 35 03 doporučila ZM souhlasit se zpětvzetím žaloby k vymožení pohledávky za
panem ****** ******, bytem ******, ****** za nájemné a služby spojené s užíváním bytu v ul. ******, ****** ve výši
42.349,07 Kč s příslušenstvím.

Cena:

42 349,07

Návrh postupu:

RM doporučila souhlasit se zpětvzetím žaloby

Důvodová zpráva:
OE předkládá k rozhodnutí orgánům města návrh právního zástupce města (AKNT) na prominutí pohledávky,
resp. o souhlas se zastavením soudního vymáhání nedoplatku za nájemné a služby spojené s užíváním bytu
v ul. ******, ****** (příloha č. 1).
Dlužník: ****** ******, bytem ******, ******
Vymáhaná pohledávka: 42.349,07 Kč
(viz příloha č. 2 - žaloba zpracovaná AKNT)
Dne 25.10.2018 proběhlo soudní řízení. Dle informace právního zástupce se dlužník na jednání dostavil
osobně. Soudkyně shledala, že není sám schopen se náležitě hájit, je mu 87 let, téměř neslyšel, sotva chodil.
Z tohoto důvodu mu bude muset soudkyně ustanovit zástupce z řad advokátů. Soudkyně proto požádala
právního zástupce města o ověření, zda by bylo možné dlužníkovi dluh prominout, neboť dle lustrace
provedené soudem dlužník má celou řadu exekucí, nemá žádný majetek a po úmrtí jeho ženy (01/2018), která
byla spoludlužnicí, došlo k zastavení dědického řízení pro nedostatek majetku. Dlužná částka nájemného tedy
i v případě úspěchu ve věci bude zřejmě nevymožitelná.
Za nedoplatky nájemného vede statutární město Děčín vůči dlužníkovi celkem 5 exekucí, nedoplatek ke dni
29.10.2018 činil celkem 251.903,59 Kč (viz příloha č. 3 - přehled exekucí). Od r. 2015 nebylo exekutorem na
tyto pohledávky nic vymoženo. Tyto exekuce budou nadále vedeny až do případného zastavení exekuce pro
nenalezení postižitelného majetku exekutorem.
OE požádal o prověření sociální situace dlužníka OSV. Poznatky z místního šetření provedeného OSV, který
popisuje zdravotní, sociální i finanční situaci dlužníka, obsahuje příloha č. 4.
Na základě výše uvedených skutečností OE doporučuje schválit zpětvzetí žaloby z důvodu nedobytnosti
dlužné částky i v případě kladného výsledku soudního řízení. Nedoplatek bude následně odepsán v účetní
evidenci a nadále veden v podrozvahové evidenci v souladu se Směrnicí statutárního města Děčín a
Magistrátu města Děčín č. 4-5 K postupu při správě pohledávek statutárního města Děčín, schválené RM dne
23.08.2016 usnesením č. RM 16 14 35 05.
Vyjádření:

Příloha:

Priloha1-mailAKNT-anony
m.pdf

Komentář: Příloha č. 1 - návrh AKNT

Příloha:

Priloha2_zalobaAKNT-an
onym.pdf

Komentář: Příloha č. 2 - žaloba AKNT

Příloha:

Priloha3-prehled_exekuce
-anonym.pdf

Komentář: Příloha č. 3 - přehled exekucí

Příloha:

Priloha4_stanoviskoOSVanonym.pdf

Komentář: Příloha č. 4 - stanovisko OSV

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Hana Hlaváčková

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

OE

29.11.2018 08:44
podepsáno
29.11.2018 11:12
podepsáno

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3
- přehled exekucí

čj. EX

Jistina Kč

Příslušenství *)

Celkem

3360/15

2 926,00

37 826,00

40 752,00

3538/15

1 925,00

10 451,00

12 376,00

5966/15

18 180,00

96 456,00

114 636,00

1735/16

48 081,73

29 604,86

77 686,59

4400/16

6 356,00

100,00

6 453,00

Celkem

77 468,73

174 437,86

251 903,59

0,00

0,00

0,00

Zaplaceno

*) náklady soudního řízení (právní zastoupení, soudní poplatek), poplatek z
prodlení, úrok z prodlení, náklady exekuce - stav ke dni 29.10.2018

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
Datová schránka: x9hbpfn

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Číslo jednací:
Spisová zn.:
Počet listů:
Počet příloh:

MDC/106751/2018
29.10.2018
MDC/107006/2018
MDC/107006/2018
0
1

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Mgr. Eva Štolbová
412593242
eva.stolbova@mmdecin.cz

Děčín:

12.11.2018

Příloha č. 4

353 oddělení správy daní a poplatků

Žádost o provedení šetření Na základě Vaší žádosti o prošetření poměrů ve věci vymáhání nedoplatku u dlužníka
nar.

Vám sdělujeme:

dne 12.11.2018 bylo provedeno neohlášené šetření na výše uvedené adrese, kde bylo zjištěno, že
žije společně se dcerou v nájemním bytě o velikosti 2+1, žádná další osoba se v bytě
nezdržuje. Dcera paní

nar.

dlouhodobě zajišťuje péči o svého otce, který

šatně slyší, hůř se pohybuje a občas má výpadky paměti.
Pan

pobírá důchod ve výši Kč 7.079,- měsíčně, po odečtení exekucí (bez exekucí by důchod

činil 8.785 Kč). Dcera paní

je zajištěna vlastním důchodem ve výši Kč 4.931,- měsíčně (bez

exekucí by důchod činil 4.952 Kč).
Měsíční náklady na bydlení jsou ve výši Kč 6700,- - nájemné a služby, plyn Kč 1200,-, elektřina Kč
1200,-.
Pan

není schopen odpovídat na otázky, komunikaci při šetření zajišťuje dcera, vyjádření

nemusí být zcela vypovídající, neboť ani dcera není zcela orientovaná, při šetření v rodině odpovídali
stručně pouze na jednoduché dotazy (například na otázku: jak jsou staří – je odpověď asi 62 let, někdo
to říkal).
Na základě výše uvedených poznatků, s přihlédnutím k věku dlužníka - doporučujeme prominutí
dluhu.

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2015 – Quality Management System Certification

IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238

Tel.: 412 593 111

Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 19-921402389/0800

E-mail: posta@mmdecin.cz
Internet: www.mmdecin.cz

otisk elektronického podpisu

S pozdravem

Ing. Renáta Grešíková
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
otisk úředního razítka
podepsáno elektronicky

Číslo jednací: MDC/107006/2018
Spisová zn.: MDC/107006/2018
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MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM
Konané dne: 13. 12. 2018

ZM

18

09

06
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Název:
Zápis č.7/2018 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 12.9.2018
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 7/2018 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 12.9.2018 a tento
bere na vědomí
.

Stanovisko RM:

Cena:

0,00

Návrh postupu:

FV doporučuje ZM vzít na vědomí

Důvodová zpráva:
Viz. příloha - Zápis č.7/2018 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 12.9.2018
Vyjádření:

Příloha:

Zapis_FV_ZM_07_2018_a
nonym.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Hana Hlaváčková

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

OE

28.11.2018 15:11
podepsáno
28.11.2018 15:19
podepsáno

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM
Konané dne: 13. 12. 2018

ZM

18

09

06

11

Název:
Zápis č.8/2018 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 19.11.2018
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 8/2018 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 19.11.2018 a tento
bere na vědomí
.

Stanovisko RM:

Cena:

0,00

Návrh postupu:

FV doporučuje ZM uložit radě města přijmout opatření k realizaci doporučení FV

Důvodová zpráva:
V příloze tohoto materiálu je předkládán Zápis č. 8/2018 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne
19.11.2018. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města uložit radě města přijmout opatření k realizaci v
zápise uvedených doporučení.
Vyjádření:

Příloha:

Zapis_FV_ZM_08_2018_A
.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Hana Hlaváčková

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

OE

30.11.2018 08:19
podepsáno
30.11.2018 09:03
podepsáno

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM
Konané dne: 13. 12. 2018

ZM

18

09

06

12

Název:
Návrh termínů konání zasedání Zastupitelstva města Děčín v r. 2019
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
návrh termínů konání zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2019.

Stanovisko RM:
Rada města na své schůzi dne 13.11.2018 usnesením č. RM 18 19 31 03 projednala návrh termínů konání
zasedání zastupitelstva města v roce 2019 a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí termíny konání
zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2019.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

RM doporučuje vzít na vědomí

Důvodová zpráva:
Viz příloha – přehled termínů konání zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2019
Vyjádření:

Příloha:

Planovaci_kalendar_2019.
pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Petr Hodboď

Předkladatel:

Ing. Jaromír Zajíček MPA

OPO

22.11.2018 15:24
podepsáno
22.11.2018 15:29
podepsáno
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MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM
Konané dne: 13. 12. 2018

ZM

18

09

06

13

Název:
Veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek - komise, revokace
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo schválené usnesení č. ZM 17 04 07 06 ze dne 27.4.2017 ohledně složení
komisí pro zadávání veřejných zakázek a v souvislosti s početním zastoupením jednotlivých uskupení v
zastupitelstvu města
schvaluje
částečnou revokaci shora uvedeného usnesení v bodě 2, kdy původní znění
“Posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek bude prováděno komisí jmenovanou radou města pro každou
jednotlivou podlimitní či nadlimitní veřejnou zakázku. Přičemž komise bude složena minimálně z jednoho
zaměstnance Magistrátu města Děčín, a dále případně z člena navrženého OHK Děčín a členů navržených
prostřednictvím předsedů politických klubů, které mají zastoupení v zastupitelstvu města. Za OHK Děčín a
každý klub může být nominován pouze jeden člen. Každý člen komise bude mít svého náhradníka.“
je nahrazeno novým zněním:
„Posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek bude prováděno komisí jmenovanou radou města pro každou
jednotlivou podlimitní či nadlimitní veřejnou zakázku. Přičemž komise bude složena minimálně z jednoho
zaměstnance Magistrátu města Děčín, a dále případně z člena navrženého OHK Děčín a členů navržených
prostřednictvím 3 předsedů politických klubů, které získaly nejvyšší početní mandátní zastoupení v
zastupitelstvu města. Za OHK Děčín a každý klub může být nominován pouze jeden člen. Každý člen komise
musí mít svého náhradníka.“

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 20.11.2018 shora uvedenou problematiku složení komisí k jednotlivým
podlimitním a nadlimitním veřejným zakázkám a usnesením č. RM 18 20 36 07 doporučila častečnou revokaci
usnesení č. ZM 17 04 07 06 ze dne 27.4.2017.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

RM doporučuje schválit

Důvodová zpráva:
Vzhledem k tomu, že jsou nabídky k podlimitním a nadlimitním veřejným zakázkám kompletně podávány
elektronicky, i případné jejich doplnění je prováděno stejnou cestou, je proces zadávání veřejných zakázek
naprosto transparentní.
Pro posuzování a hodnocení nabídek a zejména pro vyslovení závěrečného doporučení zadavateli je vhodné,
aby komise byly stanoveny i když toto platný Zákon o zadávání veřejných zakázek neřeší.
Po komunálních volbách však zastupitelstvo města tvoří 9 politických uskupení a v tomto světle se jeví
původní usnesení jako neefektivní, kdy každý zástupce klubu by měl svého člena v komisi, dále OHK,
zaměstnanec úřadu a administrátor zakázky.
Pro zachování transparentnosti je tedy navržena změna usnesení s tím, že pro obsazování komisí k
jednotlivým zakázkám budou oslovováni vždy předsedové 3 klubů, jež mají nejsilnější mandát - ANO, Náš
Děčín, Volba pro Děčín. Přičemž poslední jmenovaná strana je vnímáma jako součást „DĚČÍN 22 PLATFORMY DEMOKRATICKÝCH STRAN MĚSTA DĚČÍNA.“
V případě, že nebude mít politický klub zájem o nominaci svého člena do komise k veřejné zakázce, sdělí toto
administrátorovi příslušné VZ.
V příloze je vloženo původní usnesení zastupitelstva města.
Vyjádření:
Příloha: ZM_17_04_07_06.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Mgr. Bc. Petr Kužel

Předkladatel:

Ing. Vladislav Raška

OR

30.11.2018 07:54
podepsáno
30.11.2018 08:22
podepsáno

Konané dne: 27. 4. 2017

ZM

17
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07

06

Název:
Veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek - komise
Mimořádný materiál:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo problematiku složení komisí při zadávání veřejných zakázek a v souvislosti s
elektronizací veřejných zakázek

schvaluje
následující postup s účinností od 1. 5. 2017:
1) Odšifrování elektronických nabídek bude prováděno dvěma pracovníky oddělení veřejných zakázek –
odboru rozvoje, MM Děčín.
2) Posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek bude prováděno komisí jmenovanou radou města pro každou
jednotlivou podlimitní či nadlimitní veřejnou zakázku. Přičemž komise bude složena minimálně z jednoho
zaměstnance Magistrátu města Děčín, a dále případně z člena navrženého OHK Děčín a členů navržených
prostřednictvím předsedů politických klubů, které mají zastoupení v zastupitelstvu města. Za OHK Děčín a
každý klub může být nominován pouze jeden člen. Každý člen komise bude mít svého náhradníka.
3) Usnášeníschopnost komise v případě účasti nadpoloviční většiny.

Stanovisko RM:
Rada města dne 28.3.2017 projednala problematiku složení komisi souvisejících s městem vyhlášenými
veřejnými zakázkami a toto usnesením č. RM 17 06 36 02 doporučila.
Cena:
Návrh postupu:

RM doporučuje schválit

Důvodová zpráva:
Rada města a následně zastupitelstvo města v roce 2009 rozhodly o účasti jednoho člena z každého
politického klubu v komisích souvisejících s procesem zadávání veřejných zakázek s tím, že komise bude
vždy jmenována ke konkrétní zakázce radou města.
V současné době jsou nabídky k podlimitním a nadlimitním veřejným zakázkám (dále jen VZ) podávány
elektronicky a veškeré úkony jsou prostřednictvím elektronického nástroje zaznamenávány. (De facto nabídky
jsou podávány elektronicky již od objemu 1 mil. Kč bez DPH.)
Z toho důvodu se jeví komise pro otevírání těchto nabídek jako nadbytečná i s ohledem na nový zákon o
zadávání veřejných zakázek, který problematiku komisí k veřejným zakázkám vůbec neřeší a v současné
době již tyto nejsou povinné.
Pro posílení transparentnosti posuzování a hodnocení nabídek, je však vhodné tyto komise i nadále jmenovat.
V případě, že nebude mít politický klub zájem o nominaci svého člena do komise k veřejné zakázce, sdělí své
stanovisko administrátorovi příslušné VZ.
Vyjádření:
Příloha:

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:
Předkladatel:

Mgr. Bc. Petr Kužel

OR

12.4.2017 13:41 podepsáno
13.4.2017 11:45 podepsáno
typ zobrazení s hvězdičkami

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM
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Název:
Dotační programy statutárního města Děčína na rok 2019 - společný materiál odboru školství a kultury a
odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh Dotačního programu odboru školství a kultury pro předkládání žádostí
o účelovou dotaci v rámci programů „Podpora aktivit v oblasti kultury“ v roce 2019 a „Podpora aktivit v oblasti
sportu“ v roce 2019 a odboru sociálních věcí a zdravotnictví „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora
rodiny“ v roce 2019 a
schvaluje
Dotační program odboru školství a kultury pro předkládání žádostí o účelovou dotaci v rámci programů
„Podpora aktivit v oblasti kultury“ v roce 2019 a „Podpora aktivit v oblasti sportu“ v roce 2019 a odboru
sociálních věcí a zdravotnictví „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“ v roce 2019.

Stanovisko RM:
Rada města usnesením č. RM 18 20 39 01 ze dne 20.11.2018 doporučuje zastupitelstvu města schválit
Dotační program odboru školství a kultury pro předkládání žádostí o účelovou dotaci v rámci programů
„Podpora aktivit v oblasti kultury“ v roce 2019 a „Podpora aktivit v oblasti sportu“ v roce 2019 a odboru
sociálních věcí a zdravotnictví „Podpora oblasti sociálních věcí a podporu rodiny“ v roce 2019.

Cena:
Návrh postupu:

RM doporučuje schválit

Důvodová zpráva:
Odbor školství a kultury a odbor sociálních věcí a zdravotnictví předkládá zastupitelstvu města návrh
Dotačního rogramu:
„Podpora aktivit v oblasti kultury“ v roce 2019
„Podpora aktivit v oblasti sportu“ v roce 2019
„Podpora oblasti sociálních věcí a podporu rodiny“ v roce 2019
Dotační programy obsahují podmínky přijímání žádostí, náležitosti projektu, proces posuzování žádostí,
uzavření smlouvy a závěrečnou zprávu včetně vyúčtování dotace.
Termín vyhlášení dotačních programů je stanoven na 14. 12. 2018 (po schválení v zastupitelstvu města).
Lhůta pro předkládání žádostí je stanovena od 14. 1. 2019 do 1. 2. 2019.
Předpokládaná alokace finančních prostředků na dotace v oblasti kultury pro rok 2019 je 1.200.000,00 Kč, v
oblasti sportu 11.000.000,00 Kč a v sociální oblasti 4 800 000,00 Kč (finální výše alokace bude stanovena v
souladu se schváleným rozpočtem města na rok 2019).
Dotační programy jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
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Statutární město Děčín
Dotační program
„Podpora aktivit v oblasti kultury“ v roce 2019
Dotační program statutárního města Děčín „Podpora aktivit v oblasti kultury“ v roce 2019 (dále jen
„dotační program“) schválilo Zastupitelstvo města Děčín usnesením č. ZM ………ze dne ……..
Dotace jsou určeny vymezeným žadatelům se sídlem na území města Děčín i se sídlem mimo toto
území, kteří mají působnost vztahující se k území města Děčína.
1. Účel dotace a důvody podpory stanoveného účelu
Poskytnutí dotace je v souladu se strategickými dokumenty statutárního města Děčín, tj. Kulturním
plánem města Děčín 2014-2020 a Strategickým plánem rozvoje města Děčín 2014-2020.
Dotace se poskytují k podpoře realizace projektů, které zahrnují aktivity pro rozšíření nabídky
kulturních akcí v Děčíně, podpora subjektů zajišťujících kulturní aktivity, zájmovou uměleckou
činnost a reprezentaci města v oblasti kultury.
Dotaci v oblasti kultury lze použít zejména pro tyto účely:
a)
estetická výchova dětí a mládeže
b)
mimořádné kulturní akce regionálního i nadregionálního významu
c)
zájmová umělecká činnost
d)
podpora profesionálních kulturních aktivit
e)
podpora uměleckých řemesel a lidových tradic
f)
výstavy a prezentační akce
g)
podpora vydavatelské činnosti
h)
ostatní
2. Okruh způsobilých žadatelů
-

fyzické a právnické osoby, které působí v oblasti kultury.

3. Předpokládaná alokace finančních prostředků na podporu stanoveného účelu
Předpokládaná alokace finančních prostředků na dotace v oblasti kultury pro rok 2019 je 1 200 000
Kč (finální výše alokace bude stanovena v souladu se schváleným rozpočtem města na rok 2019).
Maximální výše dotace v každém jednotlivém případě činí částku 120 000 Kč.
4. Lhůta pro přijímání žádostí, způsob a místo podávání projektů
Žadatel vyplní žádost v elektronické podobě, která je dostupná na internetových stránkách
statutárního města Děčín www.mmdecin.cz. Před tím, než tuto žádost elektronicky odešle,
rovněž jí vytiskne a opatří podpisem oprávněné osoby. Vytištěná žádost spolu s povinnými
přílohami musí být doručena v termínu od 14. 1. 2019 do 1. 2. 2019 odboru školství a kultury.
V případě osobního doručení v listinné podobě na podatelnu do 14:00 hodin.
Termín vyhlášení dotačního programu: 14. 12. 2018
Počátek lhůty pro podání žádostí: 14. 1. 2019 (dle § 10c odst. 1 zákon č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, musí být dotační program zveřejněn nejpozději 30

dnů před počátkem lhůty pro podání žádosti na dobu nejméně 90 dnů od zveřejnění)
Termín uzávěrky pro přijímání žádostí: 1. 2. 2019
Způsob předkládání žádostí:


zalepená obálka označena: DOTACE OSK NEOTVÍRAT dle předlohy s uvedením typu
žádosti, obálka musí být opatřena identifikací žadatele (název, adresa)
DOTACE OSK
Neotvírat!




originál žádosti musí být podepsán oprávněnou osobou (statutárním zástupcem nebo jeho
oprávněným zástupcem)
žádost bude obsahovat požadované přílohy v jednom vyhotovení

Rozhodujícím datem pro přijetí žádosti je datum podacího razítka (Česká pošta a.s., podatelna
magistrátu). Žádost musí být doručena poštou na adresu:
Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín IV
nebo prostřednictvím podatelny magistrátu.
Žádosti zaslané jakýmkoli jiným způsobem než je uvedeno, doručené na jiné adresy, nebo
obdržené mimo stanovenou lhůtu pro podání žádosti, nebudou posuzovány.
5. Formulář žádosti
Formulář žádosti o dotaci z rozpočtu statutárního města Děčín je v elektronické verzi včetně
formuláře rozpočtu dostupný na internetových stránkách www.mmdecin.cz. Jeden žadatel podává
v rámci dotačního řízení nejvýše jednu žádost členěnou na více projektů. Každý projekt, na který je
žádáno musí mít zpracovaný vlastní rozpočet.
6. Náležitosti projektu
Popis projektu v žádosti musí být vyplněn pečlivě a jasně, aby bylo usnadněno její vyhodnocení.
Popis projektu, na který je požadována dotace musí splňovat tyto náležitosti:
1. název projektu
2. anotace – stručně popsaný účel
3. cíl projektu
4. cílová skupina - vymezení cílové skupiny, předpokládaný konečný přínos a efekt pro cílovou
skupinu
5. místo realizace projektu,
6. časový plán předpokládané realizace projektu,
7. požadovanou výši dotace v Kč, rozpočet a zároveň procentuální podíl dotace na celkových
plánovaných nákladech projektu, zdroje financování projektu,

8. souhlas se zařazením do databáze obce, prohlášení o souhlasu se zveřejněním identifikačních
údajů a výši poskytnuté dotace na webových stránkách města.
Požadovaný obsah je uveden ve formuláři žádosti.
7. Povinné přílohy žádosti
1. u právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele o dotaci (např. výpis z
obchodního rejstříku, výpis z registru ekonomických subjektů) nebo další doklady, z nichž
právní osobnost žadatele vyplývá (např. společenská smlouva, stanovy, statut, doklad
o živnostenském oprávnění, zřizovací listina), a to v kopii;
2. doklady osvědčující ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické
osoby, současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění zastupovat žadatele o dotaci
navenek (podepisování smluv), pokud není uveden ve veřejném rejstříku, a to v kopii;
3. doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii;
8. Posuzování žádostí a kritéria pro hodnocení stanovení výše dotace
Doručené žádosti o dotaci budou zpracovány odborem školství a kultury, který zajistí všechny
administrativní postupy spojené s realizací dotačního programu, provede kontrolu formální
správnosti a předloží je k rozhodnutí orgánům města.
Kritéria posuzování formálních náležitostí:
1. dodržení termínu a času podání žádosti
2. žádost byla podána na předepsaných formulářích - elektronicky
3. písemná žádost (jde o vytištěnou podobu elektronické žádosti) je podepsána oprávněnou
osobou (statutárním zástupcem či jeho oprávněným zástupcem)
4. v žádosti byly vyplněny všechny předepsané údaje
5. žádost obsahuje povinné přílohy, které odpovídají seznamu příloh uvedenému v žádosti
V případě zjištění odstranitelných nedostatků bude žadatel vyzván k doplnění údajů v žádosti ve
lhůtě 5 pracovních dnů. Pokud ani v této lhůtě nebudou veškeré formální náležitosti splněny, bude
žádost vyřazena z dalšího hodnocení.
Přijaté žádosti o dotaci, které prošly formální kontrolou, budou hodnoceny (komisí, radou města či
zastupitelstvem města) na základě následujících obecných kritérií:
1.

Počet akcí subjektu (celoroční činnost, nárazové akce)

2.

Jejich rozsah a dopad na cílovou skupinu obyvatel (snaha rozložit finanční podporu
v co nejširším spektru)

3.

Možnosti financování subjektu (jiné dotační programy)

4.

Přínos pro život ve městě (přednostně uspokojit žádosti místních sdružení)

5.

Zaměření na kulturní a společenský život (různé projevy kulturní činnosti a preventivní
působení jednotlivých aktivit především v oblasti dětí a mládeže)

6.

Respektování tradic města (orchestry, tradičně se opakující akce)

O přidělení dotací rozhodne v souladu s kompetencemi vymezenými zákonem č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada, resp. zastupitelstvo města po
schválení rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019, v předpokládaném termínu přibližně
v dubnu 2019.
Po vydání ověřeného usnesení rady/zastupitelstva města budou zveřejněny výsledky dotačního
řízení. Úspěšní žadatelé o dotaci budou informováni o výši přidělené dotace a budou vyzvání
k podepsání smlouvy. Na poskytnutí dotace není dle § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, právní nárok.
9. Uzavření smlouvy
Za předpokladu kladného posouzení žádosti a rozhodnutí příslušného orgánu města o uzavření
smlouvy bude uzavřena smlouva mezi poskytovatelem dotace (statutárním městem Děčín) a
příjemcem (žadatelem) o dotaci. Ve smlouvě jsou upraveny další podmínky, které je příjemce
povinen dodržet při čerpání a použití finančních prostředků z rozpočtu města.
10. Nezpůsobilé výdaje projektu
Nezpůsobilé výdaje jsou výdaje, které nelze hradit z poskytnuté dotace. Z poskytnuté dotace nelze
hradit:
 výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku (dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je
delší než jeden rok a pořizovací cena vyšší než 40 tis. Kč; dlouhodobým nehmotným majetkem
se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a pořizovací cena vyšší než
60 tis. Kč)
 pohoštění a dary
 odměny za výkon funkce v orgánech žadatele
 náklady na mzdy pracovníků, kteří se nepodílejí přímo na plnění projektu, dále příplatky,
odměny, prémie a přesčasy
 splátky finančních závazků (úvěry, půjčky apod.)
 leasingové splátky
 odpisy majetku
 pojištění osob a majetku
 výzkum a vývoj
 provedení účetního auditu
 nenárokové složky mzdy
 fundraising
 psychologické pohovory pracovníků
 pokuty a sankce
 úroky a poplatky z prodlení
 úhrady soudních poplatků
 ztráty z devizových kurzů
 cla
11. Vyúčtování dotace
Závazné nákladové členění musí být dodrženo. Přesuny mezi položkami rozpočtu, do 25 % z
výše přidělené dotace na projekt mezi položkami v rozpočtu, který je přílohou žádosti, je
možné provádět.
Termíny vyúčtování a vrácení nevyčerpaných prostředků se řídí podmínkami stanovenými

smlouvou o poskytnutí dotace. Součástí vyúčtování je soupiska dokladů, fotokopie všech
označených účetních dokladů seřazené ve stejném pořadí jako v soupisce. Vyúčtování musí
být předloženo poštou nebo prostřednictvím podatelny.







Náležitosti účetních dokladů:
veškeré doklady (faktury, příjmové doklady, paragony atd.) musí znít výhradně na příjemce
dotace, doklady musí být orazítkovány a podepsány oprávněnou osobou
kopie musí být čitelné
u dokladů za vstupné, dopravu, ubytování atd. musí být přiložena presenční listina s podpisy
všech zúčastněných s označením členů osoby
cestovné se prokazuje cestovním příkazem (při použití veřejných hromadných prostředků musí
být přiloženy kopie jízdenek, při použití osobního automobilu musí být přiložena kopie
technického průkazu)
veškeré doklady musí být označeny ručně nebo otiskem razítka „Financováno statutárním
městem Děčín“ a částkou v Kč.

Dokladování vykazovaných mzdových nákladů:
 smlouvy dle zákoníku práce – pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda
o pracovní činnosti
 mzdový list nebo výplatní páska
 informace o způsobu zasílání mzdy (bankovním převodem, hotově, …)
Závěrečná zpráva, kterou je nutné předložit k vyúčtování dotace, musí obsahovat:









identifikační data (název a sídlo osoby, IČ, název projektu)
jméno, příjmení osoby odpovědné za projekt
výši dotace
celkovou částku vynaložených prostředků
průběh realizace projektu, popis aktivit, metod realizace, kvalitativní a kvantitativní údaje
zhodnocení průběhu projektu s důrazem na plnění cíle projektu
místo a datum vyhotovení závěrečné hodnotící zprávy
jméno, příjmení a podpis statutárního zástupce a osoby odpovědné za realizaci projektu a
čerpání dotace.
12. Další ujednání

Veškeré změny základních identifikačních údajů uvedených a doložených v žádosti o dotaci, které
nastanou v průběhu realizace projektu, osoba písemně oznámí nejpozději do 30 dnů od této
změny odboru školství a kultury.
Konzultační místo:
Magistrát města Děčín
odbor školství a kultury
28. října 1155/2
405 02 Děčín I
Kontaktní osoba vyhlašovatele:

Bc. Lenka Holavová
tel. 412 591 325
e-mail: lenka.holavova@mmdecin.cz

Statutární město Děčín
Obor školství a kultury
Dotační program
„Podpora aktivit v oblasti sportu“ v roce 2019
Dotační program statutárního města Děčín na „Podporu aktivit v oblasti sportu“ v roce 2019 (dále
jen „dotační program“) schválilo Zastupitelstvo města Děčín usnesením č. ZM …………. ze dne
…………….
Dotace jsou určeny vymezeným žadatelům se sídlem na území města Děčín i se sídlem mimo toto
území, kteří mají působnost vztahující se k území města Děčína.
1. Účel dotace a důvody podpory stanoveného účelu
Poskytnutí dotace je v souladu se strategickými dokumenty statutárního města Děčín, tj. Plán
rozvoje sportu města Děčín 2018 - 2028 a Strategickým plánem rozvoje města Děčín 2014-2020.
Dotace se poskytují k podpoře realizace projektů, které zahrnují aktivity pro rozšíření nabídky
sportovních a volnočasových akcí občanů statutárního města Děčín, podporu aktivně působících
subjektů zajišťujících sportovní a volnočasové aktivity, nadstandardní reprezentaci města v oblasti
sportu.
Typy účelových dotací v oblasti sportu a volnočasových aktivit
A) Mediálně a divácky atraktivní sporty
B) Sportovní činnosti mládeže - podpora systematické dlouhodobé činnosti mládeže ve věku
do 19 let.
C) Akce sportovního kalendáře - podpora pořádání sportovních akcí mimořádného a
reprezentativního charakteru
D) Mimořádná podpora - nadstandardní reprezentace města
E) Volnočasové aktivity
2. Okruh způsobilých žadatelů
-

fyzické a právnické osoby, které působí v oblasti sportovních a volnočasových aktivit.

3. Předpokládaná alokace finančních prostředků na podporu stanoveného účelu
Předpokládaná alokace finančních prostředků na dotace v oblasti sportu pro rok 2019 je
11 000 000 Kč (finální výše alokace bude stanovena v souladu se schváleným rozpočtem města
na rok 2019). Maximální výše dotace v každém jednotlivém případě činí částku: typ A) 1 600 000
Kč, typ B), C), D), E) 1 000 000 Kč.
4. Lhůta pro přijímání žádostí, způsob a místo podávání projektů
Žadatel vyplní žádost v elektronické podobě, která je dostupná na internetových stránkách
statutárního města Děčín www.mmdecin.cz. Před tím, než tuto žádost elektronicky odešle,
rovněž jí vytiskne a opatří podpisem oprávněné osoby. Vytištěná žádost spolu s povinnými
přílohami musí být doručena v termínu od 14. ledna do 1. února 2019 odboru školství a kultury.
V případě osobního doručení v listinné podobě na podatelnu do 14:00 hodin.

Termín vyhlášení dotačního programu: 14. prosince 2018
Počátek lhůty pro podání žádostí: od 14. ledna 2019 (dle § 10c odst. 1 zákon o rozpočtových
pravidlech musí být dotační program zveřejněn nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání
žádosti na dobu nejméně 90 dnů od zveřejnění)
Termín uzávěrky pro přijímání žádostí: do 1. února 2019
Způsob předkládání žádostí:
zalepená obálka označena: DOTACE OSK NEOTVÍRAT dle předlohy s uvedením typu
žádosti, obálka musí být opatřena identifikací žadatele (název, adresa)



DOTACE OSK
Neotvírat!



originál žádosti musí být podepsán oprávněnou osobou (statutárním zástupcem nebo jeho
oprávněným zástupcem)
žádost bude obsahovat požadované přílohy v jednom vyhotovení

Rozhodujícím datem pro přijetí žádosti je datum podacího razítka (Česká pošta a.s., podatelna
magistrátu). Žádost musí být doručena poštou na adresu:
Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín IV
nebo prostřednictvím podatelny magistrátu.
Žádosti zaslané jakýmkoli jiným způsobem než je uvedeno, doručené na jiné adresy, nebo
obdržené mimo stanovenou lhůtu pro podání žádosti, nebudou posuzovány.
5.

Formulář žádosti

Formulář žádosti o dotaci z rozpočtu statutárního města Děčín je v elektronické verzi včetně
formuláře rozpočtu dostupný na internetových stránkách www.mmdecin.cz. Jeden žadatel podává
v rámci dotačního řízení nejvýše jednu žádost členěnou na více projektů. Každý projekt, na který je
žádáno musí mít zpracovaný vlastní rozpočet.
6. Náležitosti projektu
Popis projektu v žádosti musí být vyplněn pečlivě a jasně, aby bylo usnadněno její vyhodnocení.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Popis projektu, na který je požadována dotace musí splňovat tyto náležitosti:
název projektu (stručný a výstižný)
anotace – stručně popsaný účel
cíl projektu (kvantifikace měřitelných cílů, popis současného stavu, vstupní informace)
cílová skupina - vymezení cílové skupiny, předpokládaný konečný přínos a efekt pro
cílovou skupinu
místo realizace projektu,
časový plán předpokládané realizace projektu
požadovanou výši dotace v Kč, rozpočet a zároveň procentuální podíl na celkových
plánovaných nákladech projektu, zdroje financování projektu,
souhlas se zařazením do databáze obce, prohlášení o souhlasu se zveřejněním
identifikačních údajů a výši poskytnuté dotace na webových stránkách města.

Požadovaný obsah je uveden ve formuláři žádosti.
7.

Povinné přílohy žádosti
1. u právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele o dotaci (např. výpis z
obchodního rejstříku, výpis z registru ekonomických subjektů) nebo další doklady, z nichž
právní osobnost žadatele vyplývá (např. společenská smlouva, stanovy, statut, doklad o
živnostenském oprávnění, zřizovací listina), a to v prosté kopii;
2. doklady osvědčující ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické
osoby, současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění zastupovat žadatele o dotaci
navenek (podepisování smluv), pokud není uveden ve veřejném rejstříku, a to v kopii;
3. doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v prosté kopii;
4. členská základna u projektů na celoroční činnost – děti do 15 let, mládež od 16 - 21 let,
dospělé osoby od 22 let; dále u žádostí C) akce sportovního kalendáře, D) mimořádná
podpora nadstandardní reprezentace města, jednotlivců, s.r.o. nemusí být doložena
členská základna.

8.

Posuzování žádostí a kritéria pro hodnocení stanovení výše dotace

Doručené žádosti o dotaci budou zpracovány odborem školství a kultury, který zajistí všechny
administrativní postupy spojené s realizací dotačního programu, provede kontrolu formální
správnosti a předloží je k rozhodnutí do jednání orgánů města Děčín.
Kritéria posuzování formálních náležitostí:
1. dodržení termínu a času podání žádosti
2. žádost byla podána na předepsaných formulářích - elektronicky
3. písemná žádost (jde o vytištěnou podobu elektronické žádosti) je podepsána oprávněnou
osobou (statutárním zástupcem či jeho oprávněným zástupcem)
4. v žádosti byly vyplněny všechny předepsané údaje
5. žádost obsahuje povinné přílohy, které odpovídají seznamu příloh uvedenému v žádosti
V případě zjištění odstranitelných nedostatků bude žadatel vyzván k doplnění údajů v žádosti ve
lhůtě 5 pracovních dnů. Pokud ani v této lhůtě nebudou veškeré formální náležitosti splněny, bude
žádost vyřazena z dalšího hodnocení.
Přijaté žádosti o dotaci, které prošly formální kontrolou, budou hodnoceny (komisí, radou města či
zastupitelstvem) na základě parametrů, které vycházejí ze schváleného Plánu rozvoje sportu
města Děčín 2018 - 2028 dle typu účelové dotace.
A) Mediálně a divácky atraktivní sporty
1) Příjemci dotace budou výlučně právnické osoby, které dlouhodobě úspěšně pracují s dětmi
a mládeží na území města Děčín.
2) Mají sídlo na území města Děčín.
3) Jedná se o kolektivní sport.
4) Zajišťují prostupnost mládežnických kategorií v posloupnosti přípravky, žáci, dorost a
dospělí.

5) Mládežnická základna registrované mládeže od 6 do 19 let činí min. 150 dětí a mládeže ve
spolku.
6) Žadatel splňuje působnost min. 5 trenérů s trenérskou licencí min. vyšší, než je základní
stupeň dané sportovní specializace dle příslušných svazových normativů u mládežnických
týmů.
7) Žadatel splňuje účast mládežnických týmů ve vyšších svazových soutěžích, v posloupnosti
okres, kraj a národní soutěže.
8) Žadatel realizuje sportovní aktivity na sportovištích v majetku Města Děčín, k nimž má daná
osoba užívací titul (nejsou myšleny školní tělocvičny).
9) Jedná se o mediálně a divácky atraktivní sport.
B) Sportovní činnosti mládeže - podpora systematické dlouhodobé činnosti mládeže ve
věku do 19 let.
1) Žadatel předloží členskou základnu dětí a mládeže do 19 let (z toho prokazatelně
registrovanou příslušným svazem u dalších typů spolků potvrzení centrálním, regionálním
spolkem, u místních spolků adresný seznam členů)
2) Splňuje účast členů či družstev jednotlivých kategorií na sportovních akcích (mistrovská
utkání, závody, turnaje).
3) Možnost registrace spolku u příslušného svazu.
4) Finanční náročnost sportu.
5) Míra závislosti na pronájmech sportovních zařízení.
6) Výše dotace v předchozích letech.
7) Možnost získání dotací od státu, kraje, svazů, federací a výborů.

C) Akce sportovního kalendáře - podpora pořádání sportovních akcí mimořádného a
reprezentativního charakteru:
1) Akce se uskuteční na území města Děčín
2) Jedná se o krátkodobou akci, časově omezenou, na základě hodnocení sportovní úrovně a
zaměření, počtu zúčastněných.
3) Akce zajišťuje kritérium divácké a mediální přínosnosti, tradice a reprezentace města.

D) Mimořádná podpora - nadstandardní reprezentace města
1) Podpora spolků, sportovců, jednotlivců při reprezentaci města na republikových a
mezinárodních úrovních typu Mistrovství ČR, Evropy, světa Olympijských her,
Olympijských her mládeže.
2) Jedná se především o doplnění podpory dlouhodobé systematické činnosti s dětmi a
mládeží do 19 let.
3) Týká se podpory jednotlivců, družstev, týmů či kolektivů, kteří získají právo reprezentovat
na výše uvedených akcích.
E) Volnočasové aktivity
1) Týká se volnočasové a sportovní činnosti skupin dětí a mládeže do 19 let, které nejsou
registrovány ve sportovních klubech či svazech.
2) Netýká se volnočasových aktivit, které jsou zajišťovány prostřednictvím DDM.

O přidělení dotací rozhodne v souladu s kompetencemi vymezenými zákonem č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada, resp. zastupitelstvo města po
schválení rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019, v předpokládaném termínu přibližně
v dubnu 2019.
Po vydání ověřeného usnesení rady/zastupitelstva města budou zveřejněny výsledky dotačního
řízení. Úspěšní žadatelé o dotaci budou informováni o výši přidělené dotace a budou vyzvání
k podepsání smlouvy. Na poskytnutí dotace není dle § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000, o
rozpočtových pravidlech právní nárok.
9.

Uzavření smlouvy

Za předpokladu kladného posouzení žádosti a rozhodnutí příslušného orgánu města o uzavření
smlouvy bude uzavřena smlouva mezi poskytovatelem dotace (statutárním městem Děčín) a
příjemcem (žadatelem) o dotaci. Ve smlouvě jsou upraveny další podmínky, které je příjemce
povinen dodržet při čerpání a použití finančních prostředků z rozpočtu města.
10. Nezpůsobilé výdaje projektu
Nezpůsobilé výdaje jsou výdaje, které nelze hradit z poskytnuté dotace. Z poskytnuté dotace nelze
hradit:
 výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku (dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je
delší než jeden rok a pořizovací cena vyšší než 40 tis. Kč; dlouhodobým nehmotným majetkem
se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a pořizovací cena vyšší než
60 tis. Kč)
 pohoštění a dary
 odměny za výkon funkce v orgánech žadatele
 náklady na mzdy pracovníků, kteří se nepodílejí přímo na plnění projektu, dále příplatky,
odměny, prémie a přesčasy
 splátky finančních závazků (úvěry, půjčky apod.)
 leasingové splátky
 odpisy majetku
 pojištění osob a majetku
 výzkum a vývoj
 fundraising
 provedení účetního auditu
 nenárokové složky mzdy
 psychologické pohovory pracovníků
 pokuty a sankce
 úroky a poplatky z prodlení
 úhrady soudních poplatků
 ztráty z devizových kurzů
 cla
11. Vyúčtování dotace
Závazné nákladové členění musí být dodrženo. Přesuny mezi položkami rozpočtu do 25 % z výše
přidělené dotace na projekt mezi položkami v rozpočtu, který je přílohou žádosti, je možné
provádět.
Termíny vyúčtování a vrácení nevyčerpaných prostředků se řídí podmínkami stanovenými

smlouvou o poskytnutí dotace. Součástí vyúčtování je soupiska dokladů, fotokopie všech
označených účetních dokladů seřazené ve stejném pořadí jako v soupisce. Vyúčtování musí být
předloženo poštou nebo prostřednictvím podatelny.
Náležitosti účetních dokladů:
 veškeré doklady (faktury, příjmové doklady, paragony atd.) musí znít výhradně na příjemce
dotace, doklady musí být orazítkovány a podepsány oprávněnou osobou
 kopie musí být čitelné
 u dokladů za vstupné, dopravu, ubytování atd. musí být přiložena presenční listina s podpisy
všech zúčastněných s označením osoby
 cestovné se prokazuje cestovním příkazem (při použití veřejných hromadných prostředků musí
být přiloženy kopie jízdenek, při použití osobního automobilu musí být přiložena kopie
technického průkazu)
 veškeré doklady musí být označeny ručně nebo otiskem razítka „Financováno statutárním
městem Děčín“, názvem projektu a částkou v Kč.
Dokladování vykazovaných mzdových nákladů:
 smlouvy dle zákoníku práce – pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o
pracovní činnosti
 mzdový list nebo výplatní páska
 informace o způsobu zasílání mzdy (bankovním převodem, hotově, …)
Závěrečná zpráva, kterou je nutné předložit k vyúčtování dotace, musí obsahovat:









identifikační data (název a sídlo osoby, IČ, název projektu)
jméno, příjmení osoby odpovědné za projekt
výši dotace
celkovou částku vynaložených prostředků
průběh realizace projektu, popis aktivit, metod realizace, kvalitativní a kvantitativní údaje
zhodnocení průběhu projektu s důrazem na plnění cíle projektu
místo a datum vyhotovení závěrečné hodnotící zprávy
jméno, příjmení a podpis statutárního zástupce a osoby odpovědné za realizaci projektu a
čerpání dotace.

12. Další ujednání
Veškeré změny základních identifikačních údajů uvedených a doložených v žádosti o dotaci, které
nastanou v průběhu realizace projektu, osoba písemně oznámí nejpozději do 30 dnů od této
změny odboru školství a kultury.
Konzultační místo:
Magistrát města Děčín
odbor školství a kultury
28. října 1155/2
405 02 Děčín I
Kontaktní osoba vyhlašovatele:

Soňa Kapicová
tel. 412 591 113
e-mail: sona.kapicova@mmdecin.cz

Statutární město Děčín
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNITCVÍ
Magistrátu města Děčín
Dotační program
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“ v roce 2019
Dotační program je vyhlášen usnesením Zastupitelstva města Děčín č. ……..ze dne ……..dle
§ 10 c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“).
Dotace jsou určeny vymezeným žadatelům se sídlem na území města Děčín i se sídlem mimo
toto území, kteří mají působnost na území města Děčína.
1. Typy finanční podpory (dotace)
1) Typ dotace A: Dotace na podporu poskytovatelů sociálních služeb
Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, obsažené v § 32–70.
2) Typ dotace B: Dotace na podporu ostatních organizací v sociální oblasti
Aktivity zaměřené na činnosti přispívající k prevenci sociálního vyloučení a k sociálnímu
začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením.
3) Typ dotace C: Dotace na podporu rodiny
Péči o děti v předškolním věku v zařízeních, které slouží jako alternativa předškolních zařízení
a nejsou školské právnické osoby vyjma dětských skupin.
Příjemcem dotace na podporu rodiny mohou být mateřská a rodičovská centra, centra pro
rodinu a obdobná zařízení, která se zabývají hlídáním dětí primárně do 3 let věku (žadatelé
mohou doplňkově nárokovat finanční prostředky i na děti od 3–6 let a to maximálně v řádu
10% z požadované částky). Žádající organizace musí svoji činnost provozovat minimálně 1
kalendářní rok.
Hlídacím dnem se rozumí pracovní den.
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2. Účel finanční podpory (dotace) a důvody podpory stanoveného účelu
Poskytnutí podpory je v souladu se strategickými dokumenty statutárního města Děčín, tj.
3. komunitním plánem sociálních služeb města Děčín 2015-2018 a Strategickým plánem
rozvoje města Děčín 2014-2020. Podpora je směřována k zajištění pomoci při řešení
nepříznivých sociálních situací prostřednictvím potřebných sociálních služeb a aktivit v sociální
oblasti poskytovaným obyvatelům města Děčína a blízkého okolí. Dále jde o podporu
slaďování pracovního a rodinného života.

3. Okruh způsobilých žadatelů
- spolky nebo pobočné spolky, ústavy, jiné právnické osoby a osoby, které naplňují znaky
veřejně prospěšné právnické osoby podle § 146 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník;
- církve, náboženské společnosti nebo církevní právnické osoby dle zákona č. 3/2002
Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a
o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění
pozdějších předpisů;
- osoby samostatně výdělečně činné.
4. Forma dotace, předpokládaná výše alokace, stanovení účelu použití prostředků a
maximální výše dotace
Neinvestiční dotace na financování nezbytných nákladů přímo souvisejících s poskytováním
sociálních služeb nebo činnostmi přispívajícími k prevenci sociálního vyloučení a k sociálnímu
začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením a aktivit zaměřených na podporu rodiny.
V případě dotace typu A (Dotace na podporu poskytovatelů sociálních služeb) mohou být
podpořeny registrované sociální služby, na které jejich poskytovatelé obdrží Pověření kraje k
zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb.
V tomto případě bude finanční podpora z rozpočtu statutárního města Děčín poskytnuta na
částečné krytí vyrovnávací platby, která se týká financování běžných výdajů souvisejících s
poskytováním základních činností sociálních služeb a bude přistoupeno k tomuto pověření.
Podpořeny mohou být i registrované služby, které Pověření kraje nemají, tyto služby budou
podpořeny v režimu „de minimis“.
Předpokládaná alokace finančních prostředků na dotaci OSV pro rok 2019 je 4 800 tis. Kč.
(finální výše alokace bude stanovena v souladu se schváleným rozpočtem města na rok 2019).
Maximální výše dotace v každém jednotlivém případě činí částku 800 tis. Kč.
5. Spolufinancování z ESF
V případě, že služba či aktivita podpořená v rámci tohoto dotačního programu získá na
rok 2019 plnou či částečnou podporu z ESF prostřednictvím individuálního projektu, oznámí
příjemce dotace tuto skutečnost odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města
Děčín. Dotace přidělená na službu z rozpočtu obce pak bude krácena na základě
individuálního posouzení každého případu poskytovatelem dotace.
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6. Lhůta pro přijímání žádostí, způsob a místo podávání projektů
Žádost o poskytnutí dotace musí být zpracována na předepsaných formulářích a podepsána
oprávněným zástupcem žadatele. Žádosti se podávají v elektronické podobě prostřednictvím
formuláře a aplikace k dotační a grantové politice. Žádost spolu s povinnými přílohami musí
být také doručena v listinné podobě v termínu od 14. ledna do 1. února 2019 příslušného
kalendářního roku, na který je žádáno (pokud tento den připadne na den pracovního volna,
ještě první následující pracovní den) odboru sociálních věcí a zdravotnictví. V případě
osobního doručení v listinné podobě na podatelnu do 14:00 hodin. Doručení v listinné podobě
se netýká žadatelů, kteří učiní podání datovou schránkou.
Termín vyhlášení dotačního programu: 14. 12. 2018
Počátek lhůty pro podání žádostí: 14. 1. 2019 (dle § 10c odst. 1 zákon o rozpočtových
pravidlech musí být dotační program zveřejněn nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro
podání žádosti na dobu nejméně 90 dnů od zveřejnění)
Termín uzávěrky pro přijímání žádostí: 1. 2. 2019
Způsob předkládání žádostí:


žádost o dotaci v obálce, která musí být označena v levém horním rohu dle předlohy s
uvedením počtu žádostí
DOTACE OSV
Neotvírat!









v 1 originálu
originál pevně spojen
originál žádosti musí být podepsán statutárním zástupcem nebo jeho oprávněným
zástupcem
požadované přílohy v jednom vyhotovení
obálka musí být opatřena identifikací žadatele (název, adresa)
rozhodujícím datem pro přijetí žádosti je datum podacího razítka (Česká pošta a.s.,
podatelna magistrátu)
žádost musí být doručena poštou nebo prostřednictvím podatelny magistrátu na adresu:
Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín 4

Do dotačního programu budou přijaty pouze žádosti, které byly podány v požadovaném
termínu, na předepsaných formulářích, obsahující všechny povinné přílohy a které odpovídají
podmínkám dotačního programu.
Žádosti zaslané jakýmkoli jiným způsobem než je uvedeno, doručené na jiné adresy, nebo
obdržené po termínu uzávěrky, nebudou posuzovány.
Formální nedostatky, tj. zejména absence či neúplnost předepsaných formulářů a příloh,
nesprávné a chybné uvedení předepsaných údajů (např. identifikační údaje žadatele, adresa
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apod.) nebo numerické chyby v rozpočtu projektu, jsou důvodem pro to, aby žádost nebyla
dále hodnocena.
7. Formulář žádosti
Formuláře žádosti o dotaci z rozpočtu statutárního města Děčín jsou v elektronické verzi
včetně formuláře rozpočtu dostupné na internetových stránkách www.mmdecin.cz. Pro dotace
typu A (registrované sociální služby) je určen formulář A textové části žádosti (příloha č. 1);
pro dotace typu B (dotace na podporu ostatních organizací v sociální oblasti) formulář B
(příloha č. 2) a pro dotace typu C (podpora rodiny) formulář C (příloha
č. 3). Formulář rozpočet (příloha č. 4_1,4_2) je shodný pro typy žádostí A, B.
Jedna organizace (IČ) podává v rámci dotačního řízení členěného dle typu žádosti nejvýše
jednu žádost členěnou na více projektů (např. služeb nebo aktivit). Každá služba, na kterou je
žádána dotace musí mít zpracovaný vlastní rozpočet.

8. Náležitosti projektu
Popis projektu v žádosti musí být vyplněn pečlivě a jasně, aby bylo usnadněno jejich
vyhodnocení.
Popis projektu, na který je požadována dotace musí splňovat tyto náležitosti:
1. název projektu (stručný a výstižný, max. 50 znaků),
2. cíl projektu (stručně popsaný účel, kvantifikace měřitelných cílů, vymezení cílové skupiny,
předpokládaný konečný přínos a efekt pro cílovou skupinu),
3. územní působnost projektu,
4. místo realizace projektu,
5. popis výchozího stavu (stručný popis výchozího stavu u žadatele o dotaci a jeho okolí,
zdroje vstupních informací, způsob jejich zpracování a vyhodnocení),
6. navrhovaný postup realizace projektu (jednotlivé kroky a metody, které zajistí dosažení
konečného cíle),
7. časový plán předpokládané realizace projektu,
8. požadovanou výši dotace v Kč, rozpočet (pro dotace typu A, B) a zároveň v procentuálním
podílu na celkových plánovaných nákladech projektu, zdroje financování projektu,
9. souhlas se zařazením do databáze obce, prohlášení o souhlasu se zveřejněním
identifikačních údajů a výši poskytnuté dotace na webových stránkách města.
Požadovaný obsah je uveden ve formuláři žádosti.
9. Povinné přílohy žádosti
1. doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii;
2. u žádostí typu A „Pověření kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby
zařazené do Základní sítě sociálních služeb“, a to v kopii, případně čestné prohlášení
žadatele, že takové pověření pro službu nemá,
3. u sociálních služeb (žádostí typu A) je povinnou přílohou kopie posledního platného
rozhodnutí registraci poskytovatele sociálních služeb podle § 78 zákona č. 108/2006 Sb.,
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o sociálních službách. Údaje o službách (druh a forma služby, cílové skupiny uživatelů,
kapacita a působnost), na které je žádána dotace, uvedené v žádosti musí být v souladu s
údaji v rozhodnutí o registraci,
4. u žádostí typu C a u žádostí typu A (sociální služby, které nemají Pověření) čestné
prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis (příloha č. 5).
10. Posuzování žádostí a kritéria pro hodnocení stanovení výše dotace
Doručené žádosti o dotaci budou zpracovány odborem sociálních věcí a zdravotnictví, který
zajistí všechny administrativní postupy spojené s realizací dotačního programu, provede
kontrolu formální správnosti a předloží je k rozhodnutí orgánům města.
Formální náležitosti:
1. dodržen termín a čas podání žádosti
2. obálka byla uzavřena a opatřena předepsanými údaji
3. žádost byla dodána na předepsaných formulářích - elektronicky
4. písemná žádost (jde o vytištěnou podobu elektronické žádosti) je podepsána
statutárním zástupcem nebo jím písemně pověřeným zástupcem
5. v žádosti byly vyplněny všechny předepsané údaje
6. žádost obsahuje povinné přílohy, které odpovídají seznamu příloh uvedenému v žádosti
V případě zjištění odstranitelných nedostatků bude žadatel vyzván k doplnění údajů v žádosti
ve lhůtě 5 pracovních dnů. Pokud ani v této lhůtě nebudou veškeré formální náležitosti
splněny, bude žádost vyřazena z dalšího hodnocení.
Přijaté žádosti o dotaci, které prošly formální kontrolou, budou v hodnoceny na základě
následujících obecných kritérií:
1.
2.
3.
4.
5.

Přínos pro město (potřebnost služby, existuje poptávka, jaká existuje nabídka)
Přínos pro cílovou skupinu (pro kolik osob, přínos)
Hodnocení žadatele (historie, zkušenosti, typ poskytované služby, příspěvky klientů)
Reálnost rozpočtu
Zdroje financování žadatele

6.

Soulad s cíli komunitního plánu

O přidělení dotací rozhodne v souladu s kompetencemi vymezenými zákonem č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada, resp. zastupitelstvo města
po schválení rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019, v předpokládaném termínu
přibližně v dubnu 2019.
Po vydání ověřeného usnesení rady/zastupitelstva budou zveřejněny výsledky dotačního
řízení. Úspěšní žadatelé o dotaci budou informováni o výši přidělené dotace a budou vyzváni
k podepsání smlouvy. Na poskytnutí dotace není dle § 10 a odst. 2 zákona o rozpočtových
pravidlech právní nárok. Nevyhoví-li poskytovatel žádosti, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
zajistí bez zbytečného odkladu po rozhodnutí příslušného orgánu města sdělení žadateli, že
jeho žádosti nebylo vyhověno a důvod nevyhovění žádosti.
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Podmínkou poskytnutí dotace na příslušný rozpočtový rok je, že žadatel včas a úplně vyúčtoval
dotace poskytnuté v předchozím roce, provedl s poskytovatelem finanční vypořádání a vrátil
finanční prostředky, které nebyly vyčerpány.
11. Uzavření smlouvy
Za předpokladu kladného posouzení žádosti a rozhodnutí příslušného orgánu města o
uzavření smlouvy bude uzavřena smlouva mezi poskytovatelem dotace (statutárním městem
Děčín) a příjemcem (žadatelem) o dotaci. Ve smlouvě jsou upraveny další podmínky, které je
příjemce povinen dodržet při čerpání a použití finančních prostředků z rozpočtu města.
12. Nezpůsobilé výdaje projektu
Nezpůsobilé výdaje jsou výdaje, které nelze hradit z poskytnuté dotace. Z poskytnuté dotace
nelze hradit:






















výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku (dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je
delší než jeden rok a pořizovací cena vyšší než 40 tis. Kč; dlouhodobým nehmotným
majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a pořizovací
cena vyšší než 60 tis. Kč)
pohoštění a dary
odměny za výkon funkce v orgánech žadatele
náklady na mzdy pracovníků, kteří se nepodílejí přímo na plnění projektu, dále příplatky,
odměny, prémie a přesčasy
splátky finančních závazků (úvěry, půjčky apod.)
leasingové splátky
odpisy majetku
pojištění organizace a majetku
výzkum a vývoj
výrobu, tisk a distribuci tiskovin veřejně distribuovaných za úplatu
provedení účetního auditu
nenárokové složky mzdy
fundraising
psychologické pohovory pracovníků
pokuty a sankce
úroky a poplatky z prodlení
úhrady soudních poplatků
ztráty z devizových kurzů
cla
příspěvky v naturáliích

13. Vyúčtování dotace
Závazné nákladové členění musí být dodrženo. Přesuny mezi položkami rozpočtu, do 25 %
z výše přidělené dotace na projekt mezi položkami v rozpočtu, který je přílohou žádosti, je
možné provádět.
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Termíny vyúčtování a vrácení nevyčerpaných prostředků se řídí podmínkami stanovenými
smlouvou o poskytnutí dotace. Součástí vyúčtování je soupiska dokladů, fotokopie všech
označených účetních dokladů seřazené ve stejném pořadí jako v soupisce. Vyúčtování musí
být předloženo poštou nebo prostřednictvím podatelny či datové schránky.
Náležitosti účetních dokladů:









veškeré doklady (faktury, příjmové doklady, paragony atd.) musí znít výhradně na příjemce
dotace, doklady musí být orazítkovány a podepsány oprávněnou osobou
kopie musí být čitelné
u dokladů za vstupné, dopravu, ubytování atd. musí být přiložena presenční listina s
podpisy všech zúčastněných s označením členů organizace
cestovné se prokazuje cestovním příkazem (při použití veřejných hromadných prostředků
musí být přiloženy kopie jízdenek, při použití osobního automobilu musí být přiložena kopie
technického průkazu)
v případě, že při konečném vyúčtování záloh za spotřebované energie bude poskytnutá
dotace na energie přesahovat 100% skutečných prokázaných zaplacených nákladů na
spotřebované energie, je příjemce dotace povinen rozdíl mezi poskytnutou dotací na
energie a skutečně zaplacenými náklady na spotřebované energie vyrovnat vratkou na
účet poskytovatele dotace, a to ve lhůtě do 30 dnů po prokazatelném obdržení ročního
vyúčtování energií (spolu s rozborem s výpočtem rozdílu mezi výší poskytnuté dotace a
skutečného čerpání dotace včetně konečného vyúčtování spotřeby energií za období
příslušného roku, v němž je dotace realizovaná, bude doložena příjemcem dotace také
kopie konečné faktury vyúčtování záloh za energie).
veškeré doklady musí být označeny ručně nebo otiskem razítka „Financováno statutárním
městem Děčín, názvem projektu a částkou v Kč.

Dokladování vykazovaných mzdových nákladů:



smlouvy dle zákoníku práce – pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o
pracovní činnosti
mzdový list nebo výplatní páska

Závěrečná zpráva žádostí typu A a B musí obsahovat:
 identifikační data (název a sídlo organizace, IČ, název projektu)
 jméno, příjmení osoby odpovědné za projekt
 výši dotace
 celkovou částku vynaložených prostředků
 průběh realizace projektu, popis aktivit, metod realizace, kvalitativní a kvantitativní údaje
 zhodnocení průběhu projektu s důrazem na plnění cíle projektu
 místo a datum vyhotovení závěrečné hodnotící zprávy
 jméno, příjmení a podpis statutárního zástupce a osoby odpovědné za realizaci projektu a
čerpání dotace.
Způsob výpočtu skutečného čerpání dotace na podporu rodiny
Pro výpočet skutečného čerpání dotace se počítá skutečný počet hlídaných dětí za každý
kalendářní měsíc. Děti do 3 let budou podpořeny částkou 100,-Kč/dítě/den, děti nad 3 roky
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40,-Kč/dítě/den. Pokud v kalendářním měsíci dítě dovrší věk 3 let, bude podpořeno částkou
40,-Kč/dítě/den za příslušný kalendářní měsíc a měsíce následující.
Závěrečná zpráva žádostí typu C musí obsahovat:
 identifikační data (název a sídlo organizace, IČ)
 výši poskytnuté dotace
 přehled měsíčních docházek za kalendářní rok, na který byla podána žádost o dotaci
 místo a datum vyhotovení závěrečné hodnotící zprávy
 jméno, příjmení a podpis statutárního zástupce.
14. Další ujednání
Veškeré změny základních identifikačních údajů uvedených a doložených v žádosti o dotaci,
které nastanou v průběhu realizace projektu, organizace písemně oznámí nejpozději do 30
dnů od této změny odboru sociálních věcí a zdravotnictví.
Konzultační místo:
Magistrát města Děčín
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Na Valech 15/6
405 38 Děčín IV.
Kontaktní osoby vyhlašovatele:

Šárka Kašková
tel. 412 593 253, 775 866 195
e-mail: sarka.kaskova@mmdecin.cz
Bohumila Havelková
tel. 412 593 169, 737 466 182
e-mail: bohumila.havelkova@mmdecin.cz

8
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Název:
Žádost Sportovního klubu dětí a mládeže Děčín, z.s. o poskytnutí dotace - investice
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo žádost o poskytnutí investiční dotace Sportovnímu klubu dětí a mládeže
Děčín, z.s., IČ: 00527076, Riegrova 1352/10, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín na rekonstrukci vodovodní a
požární přípojky a generální opravu systému vytápění tělocvičny Sportovního klubu dětí a mládeže Děčín, z.s.
a
rozhodlo
neposkytnout investiční dotaci Sportovnímu klubu dětí a mládeže Děčín, z.s.,IČ: 00527076, Riegrova
1352/10, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín na rekonstrukci vodovodní a požární přípojky a generální opravu
systému vytápění tělocvičny Sportovního klubu dětí a mládeže Děčín, z.s. ve výši 450.000,00 Kč a neuzavřít
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční dotace.

Stanovisko RM:
Rada města projednala žádost o poskytnutí investiční dotace Sportovnímu klubu dětí a mládeže Děčín, z.s.,
IČ: 00527076, Riegrova 1352/10, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín na rekonstrukci vodovodní a požární
přípojky a generální opravu systému vytápění tělocvičny Sportovního klubu dětí a mládeže Děčín, z.s. a
usnesením č. RM 18 19 39 16 ze dne 13.11.2018 n e d o p o r u č u j e zastupitelstvu města rozhodnout o
poskytnutí dotace ve výši 450.000,00 Kč a o uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Cena:

450 000,00

Návrh postupu:

RM nedoporučuje rozhodnout o poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy

Důvodová zpráva:
Odbor školství a kultury na základě projednání žádosti v radě města pod usnesení č. RM 18 19 39 16 dne
13.11.2018 předkládá zastupitelstvu města individuální žádost Sportovního klubu dětí a mládeže Děčín, z.s.,
IČ: 00527076, Riegrova 1352/10, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín o poskytnutí investiční dotace na
„Rekonstrukci vodovodní a požární přípojky a generální opravu systému vytápění tělocvičny Sportovního
klubu dětí a mládeže Děčín, z.s.“ ve výši 450.000,00 Kč.
Komise sportovní po projednání dne 3.10.2018 upozorňuje, že se tato individuální žádost týká investic a
vzhledem k vysoké členské základně dětí a mládeže tohoto sportovního klubu doporučuje poskytnutí dotace.
Dotace poskytuje územní samosprávný celek na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů. Dle § 10a se dotace poskytuje na účel určený poskytovatelem v programu, na jiný účel
určený žadatelem v žádosti nebo na účel stanovený zvláštním předpisem.
Statutární město Děčín na podporu aktivit v oblasti sportu vyhlašuje každoročně dotační program. Jedná se
však o podporu projektů, které zahrnují aktivity pro rozšíření nabídky sportovních a volnočasových akcí
občanů, podporu aktivně působících subjektů zajišťujících sportovní a volnočasové aktivity a o nadstandardní
reprezentaci města v oblasti sportu. Dotační program není zaměřen na opravu, údržbu a investice do majetku
sportovních subjektů.
V případě schválení poskytnutí dotace bude odbor školství a kultury žádat o navýšení kapitoly 39 - ostatní
tělovýchovná činnost o danou částku. Odbor školství a kultury nedisponuje finančními prostředky, které by
mohly být použity na pokrytí výše uvedené investiční žádosti o dotaci.
Stanovisko odboru ekonomického:
K žádosti o poskytnutí dotace Sportovnímu klubu dětí a mládeže Děčín, z. s., na Rekonstrukci vodovodní a
požární přípojky a generální opravu systému vytápění tělocvičny SKDM Děčín, z. s. sdělujeme, že dotace na
investice do tělovýchovných zařízení v majetku spolků neodpovídá aktuálně vypsaným dotačním titulům
statutárního města Děčín. V zájmu zajištění rovného přístupu ke sportovním subjektům působícím ve městě
dáváme ke zvážení zpracování zásad pro dotační titul, který by podporoval opravu, údržbu a investice do
tělovýchovných a sportovních zařízení ve vlastnictví jiných subjektů. Do doby zpracování jednotných zásad
platných pro všechny sportovní subjekty poskytnutí těchto dotací nedoporučujeme. Současně podotýkáme, že
MŠMT vypisuje dotační titul, který podporuje materiálně-technickou základnu sportu všech subjektů. Statutární
město Děčín také vlastní sportovní zařízení, která využívají ke své činnosti sportovní subjekty, a která vyžadují
finančně náročné opravy, resp. investice.
Stanovisko odboru místního hospodářství:
Na základě Vaší žádosti a předložených podkladů zasílám tuto iformaci. Za OMH nedoporučuji přidělení
dotace z finančních prostředků města na provedení stavebních prací do nemovitého majetku „cizích“ subjektů.
Objekty v majetku města totiž potřebují finance na provedení oprav a jiných stavebních prací a tyto potřeby
nejsou stále plně finančně pokryty. Upřednostnil bych proto navýšení finančních prostředků na údržbu
vlastního majetku. Pokud se mám vyjádřit k navrženému „rozpočtu“ na provedení stavebních prací, tak
upozorňuji, že tento je mírně navýšen oproti obdobným stavebním akcím realizovaných naším odborem.
Domnívám se, že by se v rámci poptávkového, případně výběrového, řízení bylo možno cenu snížit.
Vyjádření:

Příloha:

SKDM_investice_ZADOS
T_ANON.pdf

Komentář:

Příloha:

SKDM_smlouva_investice
II.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Mgr. Bc. Iva Bajerová

Předkladatel:

Ing. Ondřej Smíšek

OSK

11.12.2018 08:24
podepsáno
11.12.2018 09:18
podepsáno

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

I. Subjekty smlouvy
1) Statutární město Děčín, IČ: 002 61 238, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV,
č. ú. 921402389/0800, ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín,
zastoupené Jaroslavem Hroudou, primátorem, dále jen jako „poskytovatel dotace“.
2) Sportovní klub dětí a mládeže Děčín, z.s., Riegrova 454/12, Děčín II-Nové Město, 405 02
Děčín, IČ: 005 27 076 , č. účtu 254541122/0300, ved. ČSOB - ERA
zastoupený Zuzanou Rejnartovou, dále jen jako „příjemce dotace“.
II. Předmět smlouvy
1)

2)
3)

4)
5)

Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace na projekt „Rekonstrukce vodovodní a
požární přípojky a generální oprava systému vytápění tělocvičny SKDM Děčín z.s.“
v celkové výši ………… Kč z rozpočtu statutárního města Děčín, 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.
O poskytnutí dotace a o uzavření smlouvy rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. ZM
…….. ze dne ………….. 2018.
Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši ………….. Kč na projekt
„Rekonstrukce vodovodní a požární přípojky a generální oprava systému vytápění
tělocvičny SKDM Děčín z.s.“ ve lhůtě do 30 dnů od dne podpisu této smlouvy bezhotovostně,
převodem na účet uvedený v čl. I., odst. 2) této smlouvy.
Přidělená dotace může být použita pouze na krytí nákladů vynaložených v období
od 01.01.2019 do 31.12.2019. V této době také bude dosaženo účelu dotace.
Účelem dotace je rekonstrukce vodovodní a požární přípojky a generální oprava systému
vytápění tělocvičny SKDM Děčín z.s. Finanční prostředky budou použity dle rozpočtu žádosti
projektu:
………………….

III. Povinnosti příjemce
1) Dotace je poskytována za těchto podmínek:
Příjemce dotace:
a) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu, uvedeném v článku II. odst. 5 této smlouvy,
dle předloženého projektu, v souladu s položkami nákladového členění předloženého
rozpočtu, ve výši schválené dotace. K jakýmkoliv změnám projektu nad povolených 25 % z
výše přidělené dotace na projekt mezi položkami rozpočtu je nezbytný předchozí písemný
souhlas poskytovatele dotace,
b) odpovídá poskytovateli dotace za hospodárný způsob využití finančních prostředků,
vedoucí k dosažení cíle uvedeného v projektu,
c) je povinen v případě financování projektu z více zdrojů vést účetnictví o poskytnuté dotaci
odděleně pod samostatnou účetní řadou,
d) je povinen vést evidenci o čerpání dotace a nejpozději v termínu do 15. ledna následujícího
roku po tom roce, na který byla poskytnuta dotace (pokud tento den připadne na den
pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit poskytovateli dotace
závěrečné vyúčtování,
e) je povinen umožnit poskytovateli dotace provedení kontroly správnosti (zejména
hospodárnosti a účelnosti) použití dotace,
f) je povinen předložit oprávněným kontrolním orgánům veškeré účetní doklady o použití
finančních prostředků poskytnutých v souladu s touto smlouvou,
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2)

3)
4)

5)
6)

g) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu v termínu do 15. ledna
následujícího roku po tom roce, na který byla poskytnuta dotace,
h) nesmí poskytovat finanční prostředky jiným fyzickým a právnickým osobám, pokud nejde
o úhradu spojenou s realizací projektu, na který byly poskytnuty,
i) drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, který bude pořízen z dotace poskytnuté
statutárním městem Děčín, se zavazuje využívat ke své hlavní činnosti po dobu nejméně
pěti let nebo se souhlasem poskytovatele dotace bezúplatně převést na jinou osobu,
Příjemce dotace je oprávněn před dnem vyúčtování poskytnuté dotace učinit písemné
prohlášení, že projekt, na který byla dotace poskytnuta, nezrealizuje. Pro případ, že tak učiní,
je povinen zaplatit poskytovateli dotace úrok z prodlení stanovený předpisem
občanskoprávním, který počne plynout ode dne připsání dotace na účet příjemce dotace až do
dne připsání vrácené dotace na účet poskytovatele dotace.
Příjemce dotace je povinen ve lhůtě do 15.01. roku následujícího po roku, na který mu byla
dotace poskytnuta, vrátit poskytovateli dotace nevyčerpanou část dotace na č. ú.
921402389/0800 ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín.
S vrácením dotace je příjemce dotace povinen zaslat poskytovateli dotace avízo o vrácených
finančních prostředcích na účet poskytovatele dotace. Avízo musí obsahovat název příjemce
dotace, název projektu, číslo účtu, ze kterého byly prostředky zaslány, číslo účtu, na které byly
prostředky zaslány, variabilní symbol (IČ), pod kterým byly prostředky zaslány a datum
odeslání. Avízo je příjemce dotace povinen doručit prostřednictvím podatelny Magistrátu města
Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín 4.
Příjemce dotace je povinen ve lhůtě do 15 dnů ode dne obdržení výzvy vrátit poskytovateli
dotace neuznatelné náklady zjištěné při kontrole předloženého vyúčtování na č. ú. 19921402389/0800, vedený u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín.
Příjemce dotace je v případě zrušení právnické osoby s likvidací povinen předložit
poskytovateli vyúčtování dotace a nevyčerpané finanční prostředky ke dni zrušení právnické
osoby s likvidací vrátit na č. ú. 921402389/0800 ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín.
V případě přeměny právnické osoby je příjemce dotace povinen informovat poskytovatele
dotace písemnou formou do pěti dnů od této přeměny o tom, na který subjekt přejdou práva a
povinnosti z této smlouvy. Pokud takto příjemce neučiní při rozdělení právnické osoby a
poskytovatele neinformuje, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy, je
povinen provést závěrečné vyúčtování, a to ke dni rozdělení právnické osoby, a nevyčerpanou
část dotace vrátit poskytovateli na výše uvedený účet, a to do 15 dnů – k tomuto jsou zavázáni
jak nástupce právnické osoby, tak samotná právnická osoba.
IV. Ostatní a závěrečná ustanovení

1) Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání
osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1
písm. b) GDPR. V souvislosti s touto smlouvou je třeba plnit celou řadu zákonných povinností.
Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože je
smluvní stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti o
informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny v
registru smluv.
2) Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět tuto smlouvu s výpovědní dobou o délce 15 dnů
v případě, že:
a) dotace byla příjemci dotace poskytnuta na základě nepravdivých údajů,
b) příjemce dotace použije dotaci v rozporu s účelem uvedeným v čl. II. odst. 5 této smlouvy,
j) závěrečné vyúčtování nebylo předloženo v termínu do 15. ledna následujícího roku po tom
roce, na který byla poskytnuta dotace,
3) V případě, že poskytovatel dotace učiní výpověď smlouvy, je příjemce dotace povinen vrátit
celou výši poskytnuté dotace do 15 dnů ode dne, kdy obdržel dopis obsahující projev vůle
poskytovatele tuto smlouvu vypovědět.
4) Příjemce dotace bere na vědomí, že na poskytnutou dotaci se vztahuje zák. č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Nedodržení
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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 31.12.2019. Smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě
smluvních stran pouze formou písemných očíslovaných dodatků. Smlouva nabývá platnosti
dnem jejího uzavření a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
6) Tato smlouva byla vyhotovena ve 3 vyhotoveních, přičemž příjemce obdrží 1 vyhotovení a
poskytovatel 2 vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich vůli a
na důkaz tohoto podepisují.

V Děčíně dne

V Děčíně dne

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

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

za poskytovatele dotace
Jaroslav Hrouda

za příjemce dotace
Zuzana Rejnartová
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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
neposkytnout dotaci 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 neuzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.

Stanovisko RM:
Rada města usnesením č. RM 18 19 39 02 ze dne 13. 11. 2018 nedoporučuje zastupitelstvu města
rozhodnout 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 uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.

Cena:

450 000,00

Návrh postupu:

RM nedoporučuje rozhodnout

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.
Žádost o dotaci je podána v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 10a odst. 2) Dotace nebo návratná finanční výpomoc se poskytuje
na účel určený poskytovatelem v programu (§ 10c), na jiný účel určený žadatelem v žádosti nebo na účel
stanovený zvláštním právním předpisem. Na dotaci nebo návratnou finanční výpomoc není právní nárok,
nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.
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, zúčastnila se soutěže České spořitelny UŽVÍM a o stipendium ze strany
Ministerstva kultury. Ze stejného 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. Doplňující informace: 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. 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.
Stanovisko komise:
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 rozpočtovým opatřením 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 uvedené žádosti o dotaci.
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.

Vyjádření:

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

I. Subjekty smlouvy
1) Statutární město Děčín, IČ: 002 61 238, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV,
č. ú. 921402389/0800, ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín,
zastoupené Jaroslavem Hroudou, primátorem, dále jen jako „poskytovatel dotace“.
2)

dále jen jako „příjemce dotace“.
II. Předmět smlouvy

1)

2)
3)
4)
5)

Poskytnutí peněžní dotace na částečnou úhradu školného ve školním roce 2018/2019 na
hudební univerzitě Berklee College of Music v USA ve výši ……………..,- Kč z rozpočtu
statutárního města Děčín, kapitoly odboru školství a kultury, v souladu s ustanovením § 102
zák. čís. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 9 odst.
1) písm. i) zák. čís. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, na základě žádosti o dotaci.
O poskytnutí dotace a o uzavření smlouvy rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. ZM
ze
dne .
Poskytovatel se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši …………,- Kč příjemci dotace
ve lhůtě do 30 dnů od dne podpisu této smlouvy bezhotovostně, převodem na účet uvedený v čl.
I., odst. 2) této smlouvy.
Přidělená dotace může být použita pouze na krytí školného vynaloženého ve školním roce
2018/2019. V této době také bude dosaženo účelu dotace.
Účelem dotace je pomoci příjemci dotace částečně uhradit školné ve školním roce 2018/2019
na hudební univerzitě Berklee College of Music v Bostnu v USA, studijní obor Professional
music.

III. Povinnosti příjemce
1) Dotace je poskytována za těchto podmínek:
Příjemce dotace:
a) smí použít dotaci na úhradu nákladů přímo souvisejících s jejich účelovým určením
uvedeným v této smlouvě,
b) odpovídá poskytovateli dotace za hospodárný způsob využití finančních prostředků, vedoucí
k dosažení cíle uvedeného v projektu,
c) je povinen vést evidenci o čerpání dotace a nejpozději do 30.09.2019 (pokud tento den
připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit
poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování,
d) je povinen umožnit poskytovateli dotace provedení kontroly správnosti (zejména
hospodárnosti a účelnosti) použití dotace, včetně kvality poskytnutých služeb,
e) je povinen předložit oprávněným kontrolním orgánům veškeré účetní doklady o použití
finančních prostředků poskytnutých v souladu s touto smlouvou,
f) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu o průběhu studia a jeho
výsledcích v termínu do 30.09.2019,
g) nesmí poskytovat finanční prostředky jiným fyzickým a právnickým osobám, pokud nejde
o úhradu spojenou s realizací projektu, na který byly poskytnuty,
2) Příjemce dotace je oprávněn před dnem vyúčtování poskytnuté dotace učinit písemné
prohlášení, že projekt, na který byla dotace poskytnuta, nezrealizuje. Pro případ, že tak učiní, je
povinen zaplatit poskytovateli dotace úrok z prodlení stanovený předpisem občanskoprávním,
který počne plynout ode dne připsání dotace na účet příjemce dotace až do dne připsání vrácené
dotace na účet poskytovatele dotace.

1

3) Příjemce dotace je povinen ve lhůtě do 30.09.2019 vrátit poskytovateli dotace nevyčerpanou
část dotace na č. ú. 921402389/0800 ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín.
4) S vrácením dotace je příjemce dotace povinen zaslat poskytovateli dotace avízo o vrácených
finančních prostředcích na účet poskytovatele dotace. Avízo musí obsahovat název příjemce
dotace, název projektu, číslo účtu, ze kterého byly prostředky zaslány, číslo účtu, na které byly
prostředky zaslány, variabilní symbol (IČ), pod kterým byly prostředky zaslány a datum odeslání.
Avízo je příjemce dotace povinen doručit prostřednictvím podatelny Magistrátu města Děčín,
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín 4.
5) Příjemce dotace je povinen ve lhůtě do 15 dnů ode dne obdržení výzvy vrátit poskytovateli dotace
neuznatelné náklady zjištěné při kontrole předloženého vyúčtování na č. ú. 19-921402389/0800,
vedený u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín.
IV. Ostatní a závěrečná ustanovení
1) Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání
osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1
písm. b) GDPR. V souvislosti s touto smlouvou je třeba plnit celou řadu zákonných povinností.
Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože je
smluvní stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti o
informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny v
registru smluv.
2) Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět tuto smlouvu s výpovědní dobou o délce 15 dnů
v případě, že:
a) dotace byla příjemci dotace poskytnuta na základě nepravdivých údajů,
b) příjemce dotace použije dotaci v rozporu s účelem uvedeným v čl. II. odst. 5 této smlouvy,
c) závěrečné vyúčtování nebylo předloženo v termínu do 30.09.2019.
3) V případě, že poskytovatel dotace učiní výpověď smlouvy, je příjemce dotace povinen vrátit
celou výši poskytnuté dotace do 15 dnů ode dne, kdy obdržel dopis obsahující projev vůle
poskytovatele tuto smlouvu vypovědět.
4) Příjemce dotace bere na vědomí, že na poskytnutou dotaci se vztahuje zák. č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Nedodržení
podmínek a nesplnění povinností stanovených touto smlouvou příjemcem bude posuzováno jako
porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb. Příjemce dotace je
v takovém případě povinen odvést neoprávněně použité nebo zadržené finanční prostředky do
rozpočtu poskytovatele včetně sankce stanovené tímto zákonem.
5) Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.08.2019. Smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě
smluvních stran pouze formou písemných očíslovaných dodatků. Smlouva nabývá platnosti
dnem jejího uzavření a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
6) Tato smlouva byla vyhotovena ve 3 vyhotoveních, přičemž příjemce obdrží 1 vyhotovení a
poskytovatel 2 vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich vůli a
na důkaz tohoto podepisují.
V Děčíně dne

V Děčíně dne

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

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

za poskytovatele dotace
Jaroslav Hrouda

za příjemce dotace
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MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM
Konané dne: 13. 12. 2018

ZM

18

09

06

17

Název:
Poskytnutí daru
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo žádost o poskytnutí peněžního daru spolkům, které podporují aktivity žáků a
studentů středních škol v Děčíně a
rozhodlo
o poskytnutí peněžního daru spolkům:
Sdružení rodičů a žáků při Evropské obchodní akademii Děčín, z.s. ve výši 20.000,00 Kč
Přátelé VOŠ a SPŠ Děčín, z.s. ve výši 20.000,00 Kč
Zdravotní škola Děčín, z.s. ve výši 20.000,00 Kč
Spolek rodičů při Gymnáziu Děčín ve výši 20.000,00 Kč
na pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí studentů.

Stanovisko RM:
Rada města usnesením č. RM 18 18 39 10 ze dne 23. 10. 2018 doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o
poskytnutí peněžního daru spolkům:
Sdružení rodičů a žáků při Evropské obchodní akademii Děčín, z.s. ve výši 20.000,00 Kč
Přátelé VOŠ a SPŠ Děčín, z.s. ve výši 20.000,00 Kč
Zdravotní škola Děčín, z.s. ve výši 20.000,00 Kč
Spolek rodičů při Gymnáziu Děčín ve výši 20.000,00 Kč.

Cena:

80 000,00

Návrh postupu:

RM doporučuje rozhodnout

Důvodová zpráva:
Odbor školství a kultury předkládá zastupitelstvu města žádosti spolků, které podporují aktivity žáků a
studentů středních škol v Děčíně. Spolky žádají o peněžní dar na svou činnost, ke které patří i každoroční
pořádání maturitních plesů:
Sdružení rodičů a žáků při Evropské obchodní akademii Děčín, z.s. - 30.000,00 Kč.
Přátelé VOŠ a SPŠ Děčín, z.s. - 20.000,00 Kč.
Zdravotní škola Děčín, z.s. - tento spolek nežádá o konkrétní výši daru. Dle žádosti „budou vděčni za jakoukoli
částku“.
Spolek rodičů při Gymnáziu Děčín - 20.000,00 Kč.
Dar by byl poskytnut na podporu celoroční činnosti - na kulturní, společenské a sportovní akce studentů
středních škol v roce 2019.
Vzhledem k tomu, že výše uvedené spolky v letošním roce dar na podporu celoroční činnosti obdržely, každý
ve výši 20.000,00 Kč, musí být poskytnutí daru schváleno v zastupitelstvu města, neboť o poskytování
peněžních darů dle zákona o obcích rozhoduje zastupitelstvo města nad 20.000,00 Kč fyzické nebo právnické
osobě v jednom kalendářním roce.
Jedná se o výdaj v souladu s veřejným zájmem a v souladu s plněním úkolů obce dle zákona o obcích a
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení,
ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního
rozvoje a ochrany veřejného pořádku. Jedná se o plnění dílčích cílů Strategického plánu rozvoje města Děčín
2014 - 2020 v oblasti kultury a volnočasových aktivit na základě schváleného Kulturního plánu města Děčín
2014 - 2020 - Podporovat aktivní způsoby trávení volného času.
Stanovisko odboru ekonomického k žádosti o dary na činnost středních škol.
Vzhledem k tomu, že spolky pracující při děčínských středních školách obdržely v tomto roce finanční dar na
činnost spolku v roce 2018, doporučujeme dar na činnost spolků v roce 2019 poskytnout z rozpočtu města
roku 2019 a ponechat rozhodnutí o poskytnutí těchto darů na nově zvolených orgánech města.
V rámci schváleného rozpočtu byly všechny finanční prostředky na rok 2018 na dotace a dary v oblasti kultury
rozděleny. V případě rozhodnutí orgánů města poskytnout dary spolkům, bude odbor školství a kultury žádat o
navýšení kapitoly 39 - ostatní kulturní činnost.
Vyjádření:
Příloha: eoa_zadost_anon.pdf

Komentář:

Příloha:

vos_sps_zadost_anon.pd
f

Komentář:

Příloha:

zdravotni_skola_zadost_a
non.pdf

Komentář:

Příloha:

gymnazium_zadost_anon
.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Mgr. Bc. Iva Bajerová

Předkladatel:

Ing. Ondřej Smíšek

OSK

4.12.2018 08:50 podepsáno
4.12.2018 17:53 podepsáno

Přátelé VOŠ a SPŠ Děčín, z.s.
Čsl. Armády 681/10, Děčín I., 405 02 Děčín
IČ;01253891

V Děčíně 8.10. 2018
Příloha: 1/2

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

I STATIJTÁRNÍ MĚSTO DĚClN

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
Odbor školství a kultury
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

MAC ISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

3277

Došlo: 09.10.2018 v 10:24:42
Č.j.;
MDC/99014/2018

Odbor

Č.tlop.;
Listů:
1

Druh:

k rukám:
Bc. Lenka H o I a v o v á
'

Příloh: 1

Výpis OR

MDC46218824

Žádost o finanční dar ve výši 20.000,-Kč

Žadatel o dotaci:

Přátelé VOŠ a SPŠ Děčín, z.s., Čsl. Armády 681/10, Děčín I., 405 02 Děčín
IČ: 01253891, zastoupena předsedou - pan Martin ŠANDA

Požadovaná částka:

20.000,-Kč

Účel:

na celoroční činnost spolku zejména kulturní, společenské a sportovní akce
studentů naší střední školy SPŠ Děčín

Odůvodnění:

příspěvek na zajištění a organizaci činnosti spolku v roce 2019

Identifikace právnické osoby: spolek Přátelé VOŠ a SPŠ Děčín je dobrovolným, nevládním, neziskovým
spolkem občanů, v němž se sdružili přátelé VOŠ a SPŠ strojní, stavební a
dopravní k popularizaci školy pro širokou veřejnost, pořádání sportovních
a kulturně společenských akcí pro studenty a poskytování obecně prospěšné
činnosti v oblasti materiálně technické podpory studentů školy
Přílohy:

Výpis z obchodního rejstříku.

Zpracoval: Ing. Pavel Ulip, e-mail: pavel.ulip(5)prumkadc.cz.
tel. 412 516 136, 702 647 570
Pře

Martin Š a n d a

Přátelé VOŠ a SFŠ Děčín, z.s.

čsl. armády 681/10, Děčín I, 405 02 .
IČ: 012 53 891
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ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA DĚČÍN, z.s.
Čsl. Mládeže 5/9, 405 02 Děčín
Magistrát města Děčín
Mgr. Hana Cermonová
Mírové nám. 1175/5
405 38 Děčín

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
Došlo. 05.10.2018 v 09:06:44
Č.j.:

MDC/97823/2018

Č.dop.:
1
Příloh: 0
Listů:
Druh; písemne

Žádost o poskytnutí finančního daru

li 111
■••V •-•■v-x
r\
DC46163620
M ■■

Vážená paní Cermonová,
obracíme se na Vás s žádostí o poskytnutí finančního daru pro náš spolek. Spolek každoročně zajišťuje
pro žáky školy finanční zajištění v těchto oblastech: zájmová školní a mimoškolní činnost, soutěže,
kurzy, exkurze, odborné stáže a kulturní a společenské akce. Například ve třetím čtvrtletí roku 2018 měl
spolek následující náklady (vybrány 4 největší položky z celkových nákladů):
13.531,- Kč

1.

Výdaje na soutěže

2.

účast na soutěžích jiných subjektů

3.

Exkurze

16.202,- Kč

4.

Zahraniční stáž (doprava našich žáků do zahr., ubytování a strava zahr. studentů)

53.317,- Kč

(pořádané spolkem)

12.448,- Kč

(doprava, ubytování, strava,...)

95,498,- Kč

Do konce roku odhadujeme nárůst těchto nákladů ještě o dalších 25.000,- Kč.

Většinu nákladů se snažíme pokrýt z členských příspěvků a dotací. Výdaje jsou ovšem tak vysoké, že
bez darů různých institucí a fyzických osob je nelze pokrýt. Z uvedených důvodů žádáme o dar i Město
Děčín, ve kterém náš spolek sídlí, a které na většině akcí naši žáci reprezentují. Budeme vděčni za
jakoukoli částku. Ziskané finance umožní našemu spolku pokračovat v jeho aktivitách i v následujícím
roce 2019 aniž by musel jakkoliv omezovat svou činnost.
Věříme, že naší žádosti vyhovíte.

ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA DÉČiN,

z.s.

S pozdravem

čsl. mládeže 5/9,405 0
IČO; 228 31 07

Ing. Tomáš Zika
předseda spolku

tel.: 412709354

e-mail: szsdecin(a)szsdecin.cz
www.szsdecin.cz

IČ: 22831070

85
Odbor

STATUTÁRNÍ MĚSTO DÉCÍN
MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

16.10.2018 v 11:25:43
MDC/101793/2018
Č.dop.: RR608200432CY
Do.slo:

3319
Odbor

Č.J.:

Spolek rodičů při Gymnáziu Děčín
Komenského nám. 320/4
405 02 Děčín 1 - Děčín

Listů:
Druh:

2

Příloh; 0

písemně

MDC46296546

Magistrát města Děčín
Mírové nám. 1175/5
405 38 Děčín
V Děčíně dne 8. října 2018

Žádost o poskytnutí finančního daru Spolku rodičů při Gymnáziu Děčín

Vážení,
obracíme se na Vás s žádostí o poskytnutí finančního daru ve výši 20 000 Kč pro Spolek rodičů při
Gymnáziu Děčín. Spolek rodičů je hlavním finančním garantem každoročně konaných dvou
maturitních plesů naší školy a pomáhá studentům a třídním učitelům s organizačním zajištěním.
Spolek se již delší dobu snaží o navýšení finančního příspěvku studentům v souvislosti s konáním
těchto plesů, ale vzhledem k rozsáhlé podpoře různých aktivit školního života není schopen krýt
vzrůstající náklady (cena pronájmu sálu a služeb).
Středoškolské maturitní plesy mají v Děčíně dlouholetou tradici a patří k významným událostem
nejen školy, ale celého města. Jsou příležitostí setkávání bývalých absolventů školy a současných
studentů vysokých škol, kteří v blízké budoucnosti mohou zvažovat svůj návrat do rodného Děčína
což je jedna z hlavních priorit našeho města.
V současné době příprava maturitního plesu vyžaduje od studentů mimořádné nasazení, neboť ples
již není pouhou taneční zábavou, ale kulturní - tematicky zaměřenou - událostí, kde se střetávají
různé druhy umění (hudba, film, fotografie, scénografie, umělecký tanec). Úsilí o co nejvyšší úroveň
s sebou nese velké výdaje. Největší finanční zátěží je však neustále vzrůstající cena pronájmu sálu a
služeb Střelnice, která nyní dosahuje částky 130 000 Kč za dva maturitní plesy pořádané naší školou.
Podmínky, které v současné době kulturní dům Střelnice děčínským studentům nabízí, začínají být
neakceptovatelné.
Vzhledem k tomu, že majitelem kulturního domu Střelnice je město Děčín, obracíme se na radu
města s žádostí o finanční podporu, která by děčínským studentům umožnila pokračovat
v mnohaleté tradici pořádání maturitních plesů právě na Střelnici, a zamezila tak stále častěji
zaznívajícím hlasům prosazujícím možnost konání maturitních plesů v jiných prostorách, třeba i mimo
město Děčín.

ZpiilL-.

Co všechno Spolek rodičů Gymnázia Děčín podporuje:
přispívá na sportovní kurzy pořádané školou
hradí dopravu a účastnické poplatky studentům, kteří reprezentují školu v regionálních a
celostátních kolech sportovních a vědomostních soutěžích
odměňuje studenty za mimořádné výsledky ve studiu
finančně zajišťuje maturitní zkoušky (např. pronájem děčínského zámku)
přispívá na dopravu při výměnných pobytech studentů v zahraničí
každoročně hradí Wi-Fi síť
přispívá na učební pomůcky
spolufinancuje zlepšení vybavenosti společných prostor školy, které slouží studentům
k odpočinku

Věříme, že naší žádosti vyhovíte.

S pozdravem MUDr. Olga Sudová

Spolek rodičů
při Gymnáziu Děčín

Komenského nám. 340/4
405 02 Děčín I
IČ: 051 86 633

Konané dne: 13. 12. 2018
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Název:
Multifunkční sportoviště u objektu zimního stadionu
Mimořádný materiál:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo možnost realizace projektu „Multifunkční sportoviště u objektu zimního
stadionu“ a
schvaluje
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Multifunkční sportoviště u objektu zimního stadionu“ v rámci dotačního
titulu MŠMT - Podpora materiálně technické základny sportu v celkovém finančním objemu 36 mil. Kč vč.
DPH,
2. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v minimální předpokládané výši 21 mil. Kč vč.
DPH,
3. vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele akce po schválení rozpočtu na rok 2019 s tím, že v případě
neobdržení dotace bude odstoupeno od smlouvy.

Stanovisko RM:
Rada města projednala možnost realizace projektu „Multifunkční sportoviště u objektu zimního stadionu“ a
usnesením č. RM 18 20 36 06 ze dne 20.11.2018 doporučuje zastupitelstvu města schválit:
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Multifunkční sportoviště u objektu zimního stadionu“ v rámci dotačního
titulu MŠMT - Podpora materiálně technické základny sportu v celkovém finančním objemu 36 mil. Kč vč.
DPH,
2. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v minimální předpokládané výši 21 mil. Kč vč.
DPH,
3. vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele akce po schválení rozpočtu na rok 2019 s tím, že v případě
neobdržení dotace bude odstoupeno od smlouvy.
Cena:

36 000 000,00

Návrh postupu:

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh o usnesení.

Důvodová zpráva:
Projekt je v souladu s Plánem rozvoje sportu města Děčín 2018 - 2028 (3.2.3. Dílčí cíl: Rozvoj a efektivní
využití sportovní infrastruktury) a také je v souladu se Strategickým plánem rozvoje města Děčín pro období
2014 - 2020 (1.5.2. Rozvojový cíl F2: Zvýšit dostupnost a kvalitu volnočasových aktivit, kultury a sportu).
Občanské sdružení Skateboard DC v minulosti několikrát požadovalo vystavění skateparku, mimo jiné formou
petice podepsanou téměř dvěma sty občany.
Předpokládané náklady na projekt činí cca 36 mil. Kč.
Záměr postavit multifunkční sportoviště za zimním stadionem je finančně podporovatelný formou dotace z
programu Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 z MŠMT ČR.
Dotace z MŠMT činí max. 50 % ze způsobilých výdajů, minimálně však 15 mil. Kč vč. DPH. Projekt obsahuje
položku nezpůsobilých výdajů (nelze financovat z dotace) - stavba parkovacích míst. S těmito výdaji je tedy
třeba při realizaci počítat v rámci rozpočtu města.
Dle požadavku poskytovatele dotace je termín ukončení realizace projektu 30.09.2020 a město musí být
vlastníkem těchto nemovitých věcí po dobu alespoň 10 let od termínu ukončení realizace projektu.
V případě nezahájení výběrového řízení na zhotovitele akce po schválení rozpočtu na rok 2019 a v případě,
že neobdržíme zveřejnění výsledku hodnocení projektu do konce března 2019, nebude projekt realizován z
důvodu nedodržení podmínek poskytovatele dotace - vyčerpání dotace maximálně do 31.12.2019.
Součástí zadávací dokumentace, tedy návrhu smlouvy o dílo, bude smluvní podmínka, že v případě nezískání
dotace bude mít objednatel možnost odstoupit od smlouvy.
Cílem projektu je stavba multifunkčního sportoviště - nové hokejbalové hřiště vhodné i pro in-line hokej
(dnešní nemá správné parametry), dále multifunkční hřiště určené pro hraní volejbalu, nohejbalu, tenisu,
basketbalu a malého fotbalu. Nedílnou součástí je také vybudování celobetonového skateparku a instalace
prvků drobné architektury – např. stoly na stolní tenis a posilovací a tréninkové prvky. Součástí projektu je i
sociální zařízení, šatny a tribuny, vše je vzhledem k povodňovému riziku v lokalitě odmontovatelné.
Projektová dokumentace je pro tento projekt již zpracována a je vydáno pravomocné stavební povolení.
Žádost o dotaci je nutné podat do 31.12.2018 a její povinnou součástí je usnesení zastupitelstva města se
závazkem k financování akce v požadované výši.
Stanovisko odboru ekonomického: Z předloženého materiálu vyplývá, že celkové náklady na realizaci projektu
„Multifunkční sportoviště u objektu zimního stadionu“ dosáhnou výše cca 36 mil. Kč. Spoluúčast města je 50
% uznatelných výdajů, tj. min. 21 mil. Kč. Projekt je plánován k realizaci v letech 2019 - 2020. V současné
době zpracovaný návrh rozpočtu na rok 2019 s financováním uvedeného projektu nepočítá, v případě
schválení realizace projektu, proto odbor ekonomický doporučuje požádat o spolufinancování projektu ve výši
21 mil. Kč v rámci finančního vypořádání výsledku hospodaření roku 2018. S ohledem na vysokou míru
rozestavěnosti a připravenosti dalších akcí však nelze garantovat finanční pokrytí uvedeného projektu.
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Název:
Podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Děčín, ZŠ Bezručova - bezbariérovost“
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo informaci o projektu „Děčín, ZŠ Bezručova - bezbariérovost“ a
schvaluje
1. podání žádosti o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Děčín, ZŠ Bezručova - bezbariérovost“ na MŠMT
ČR v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016 - 2025, o celkových
předpokládaných nákladech projektu a to 3 174 tis. Kč vč. DPH,
2. zajištění předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín na rok 2019 ve výši předpokládaných
celkových realizačních nákladů stavby a to 3 074,8 tis. Kč vč. DPH,
3. zajištění spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané minimální výši 1
587 tis. Kč vč. DPH.

Stanovisko RM:
Rada města projednala informaci o projektu „Děčín, ZŠ Bezručova - bezbariérovost“ a svým usnesením č. RM
18 20 36 05 ze dne 20.11.2018 doporučila zastupitelstvu města schválit:
1. podání žádosti o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Děčín, ZŠ Bezručova - bezbariérovost“ na MŠMT
ČR v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016 - 2025, o celkových
předpokládaných nákladech projektu a to 3 174 tis. Kč vč. DPH,
2. zajištění předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín na rok 2019 ve výši předpokládaných
celkových realizačních nákladů stavby a to 3 074,8 tis. Kč vč. DPH,
3. zajištění spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané minimální výši 1
587 tis. Kč vč. DPH.

Cena:

3 174 000,00

Návrh postupu:

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh na usnesení.

Důvodová zpráva:
Usnesením č. RM 18 20 36 05 ze dne 20.11.2018 bylo schváleno podání žádosti o poskytnutí dotace.
V rámci projektu proběhnou bezbariérové úpravy v ZŠ Bezručova v Děčíně. Pro snadný vstup do objektu bude
zřízen nový výtah, který se bude nacházet vně budovy. V interiéru budovy dojde k přestavbě sociálních
zařízení, kde na každém patře vznikne bezbariérové WC. U vstupu na pozemek bude vybourán stávající
chodník a proveden nový z dlažby, který umožní přístup k bezbariérovému parkovacímu místu. Před vstupem
do areálu školy bude vyhrazeno jedno parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu či orientace.
Samotná stavební akce je naplánována na léto 2019, v době letních prázdnin, kdy je škola zcela uzavřena.
Letos na podzim byla dokončena projektová dokumentace a zároveň byla provedena její úhrada ve výši 99,2
tis. Kč vč. DPH. V případě schválení dotace se bude jednat o způsobilý výdaj projektu. Předpokládaná
minimální výše projektu je 3 174 tis. Kč vč. DPH. Výše dotace činí 50 %.
Stanovisko odboru ekonomického:
Z předloženého materiálu vyplývá, že celkové náklady na realizaci projektu „Děčín, ZŠ Bezručova –
bezbariérovost“ dosáhnou výše cca 3.174 tis. Kč. Projekt je nutno předfinancovat ve výši celkových
realizačních nákladů, tj. 3.074,8 tis. Kč, finanční spoluúčast města je 50 % uznatelných výdajů, tj. min. 1.587
tis. Kč. Projekt je plánován k realizaci o prázdninách v roce 2019. V současné době zpracovaný návrh
rozpočtu na rok 2019 s financováním uvedeného projektu nepočítá, v případě schválení realizace projektu,
proto odbor ekonomický doporučuje požádat o předfinancování projektu ve výši 3.174 tis. Kč v rámci
finančního vypořádání výsledku hospodaření roku 2018. S ohledem na vysokou míru rozestavěnosti a
připravenosti dalších akcí však nelze garantovat finanční pokrytí uvedeného projektu.
Návrh na předfinancování projektu ve výši 3 074,8 tis. Kč vč. DPH předloží OMH v březnu 2019 v rámci
výsledku hospodaření roku 2018 - blíže viz shora uvedené stanovisko OE.
Projekt je v souladu s rozvojovým cílem C5: Budovat město bez fyzických bariér v rámci Strategického plánu
rozvoje města Děčín 2014 - 2020.
Součástí materiálu je i zjednodušená verze projektové dokumentace.
Vyjádření:
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Bezbariérové úpravy ZŠ Děčín IV, Bezručova 588/6
na parc.č. 914/1, k.ú. Podmokly

Atent s.r.o.

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Bezbariérové úpravy ZŠ Děčín IV, Bezručova 588/6
na parc.č. 914/1, k.ú. Podmokly
B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Kovanická 92,
Poděbrady – Přední Lhota 290 01
tel: +420 773 118 260
e-mail: info@studioatent.com

B1. Popis území stavby
a) Charakteristika stavebního pozemku
Stávající objekt se nachází v Děčíně v Bezručově ulici na parc.č. 914/1. Stavba je
stojící v blokové zástavbě na pozemku statutárního města Děčín. Hlavní přístup do objektu
je situován na sever. Terén pozemku je rovinatý.
b) Výčet a závěry provedených průzkumů
Byl proveden vizuální stavebně technický průzkum.
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma
Stavba se nachází v rozsáhlém chráněném území. Stávající ochranná pásma sítí
technické infrastruktury zůstanou zachována.
d) Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území
Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové
poměry v území
Stavba se nenavyšuje ani nerozšiřuje, a tudíž nebude mít negativní vliv na okolní
stavby a pozemky, ani negativní vliv na odtokové poměry a okolí.
f) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin
Na asanaci nejsou žádné požadavky.
Během bouracích prací je potřeba sledovat okolí konstrukce a o eventuálních
poruchách, které by se na nich vyskytly, musí být neprodleně informován technický dozor
investora a autorský dozor. Při bourání bude zásadně dodržováno třídění odpadu
z demolice. Veškerý vybouraný materiál se bude průběžně odstraňovat z objektů, nesmí
docházet k jeho hromadění a lokálnímu přetěžování konstrukcí. Po dokončení prací odklidí
dodavatel všechnu suť a zanechá místo čisté. V rámci stavby nebudou káceny dřeviny.
g) Požadavky na zábory ZPF nebo LPF
Nedochází k žádným záborům zemědělského půdního fondu ani pozemků určených
k plnění funkce lesa.
h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a
technickou infrastrukturu)
Napojení na stávající dopravní i technickou infrastrukturu zůstane stávající beze
změn.
i)

Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Stavba nevyvolává žádné podmiňující, vyvolané či související investice.
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B2. Celkový popis stavby
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek
Po provedení stavebních úprav bude stavba nadále sloužit jako základní škola.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
Aby byl umožněný bezbariérový přístup do objektu, bude nově vybudován exteriérový
výtah. Uvnitř objektu dojde k rekonstrukci sociálních zařízení v jednotlivých patrech.
B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby
Dispoziční řešení základní školy se nezmění.
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Objekt základní školy prozatím nebyl řešen jako bezbariérový. Z tohoto důvodu jsou
navrženy bezbariérové úpravy. Aby byl umožněn bezbariérový vstup do objektu bude
vybudován nový výtah, který se bude nacházet vně budovy. V interiéru budovy dojde
k přestavbě sociálních zařízení, kde na každém patře vznikne bezbariérové WC.
Navrhované úpravy splňují požadavky dle Vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných technických
požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a
orientace.
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
V objektu bude po dokončení stavebních úprav běžný provoz základní školy.
Uživatelé budou respektovat všechny předpisy zajišťující bezpečnost při užívání zejména
Vyhl. 268/2009 Sb.
B.2.6 Základní charakteristika objektu
a) STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Předmětem projektové dokumentace jsou bezbariérové úpravy základní školy.
b) KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Sociální zařízení
V místě sociálních zařízení se nejprve provede demontáž zařizovacích předmětů,
vybourání stávajícího obkladu a dlažby. Dále budou vybourány stávající příčky a dveřní
otvory dle projektové dokumentace (příčka v 1.NP, 3 dveřní otvory).
V 1.NP bude nově vyzděna příčka a zazděn jeden dveřního otvor. Jeden dveřní otvor
bude zazděn ve 2.NP i v 3.NP. Nové příčky a zazdívky budou provedeny z pórobetonových
tvárnic. Vyrovnání stěn a stropů se provede tmelem. Do výšky 1 900 mm bude proveden
nový obklad na flexibilní lepidlo. Před provedením obkladu je nutné stěny penetrovat.
Zbývající část stěn nad obkladem bude opatřena sklovláknitým pletivem, které bude vtlačeno
do vápenného štuku. Takto provedená stěna bude opatřena finálním nátěrem.
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Podlaha se po vybourání dlaždic napenetruje. Vyrovnání podkladu se provede
samonivelační stěrkou. Dlažba se bude lepit na flexibilní lepidlo. Po položení dlažby se
provede zaspárování silikonem.
Vstupní otvor do předsíňky u sociálního zařízení pro invalidu v 1.NP bude zvětšen.
Nejprve se provede demontáž stávajících zárubní, poté bude ubouráno stávající ostění na
požadovanou šířku otvoru. Z dosavadních 800 mm se bude otvor zvětšovat na 900 mm.
Bude zde osazena nová zárubeň a nové dveřní křídlo, které bude opatřeno vodorovným
madlem.
Zařizovací předměty budou osazeny nové. Umyvadla budou napojeny na rozvody
teplé vody, studené vody a kanalizace. Záchodové mísy a pisoáry budou napojeny na
rozvody studené vody a kanalizace. U záchodových mís pro invalidu budou namontována
madla (pevné a sklopné). U sociálního zařízení pro invalidu budou namontována tlačítka
nouzového volání. Vždy dvě – jedno 150 mm nad podlahou, druhé 900 mm nad podlahou.
Nová připojovací potrubí kanalizace budou provedena z PE trubek. Nová vodovodní
připojovací potrubí budou provedena z PPR trubek. Svislá potrubí zůstanou stávající.
Výtah a výtahová šachta
Přístavba výtahové šachty bude přistavěna ke stávající budově uvnitř dvora a bude
umístěna na pozemku č.914/1.
Před prováděním výkopových prací bude proveden geologický průzkum. Před vlastními
zemními pracemi je nutno vytyčit podzemní inž. sítě a prověřit hloubku základů objektu.
Provede se odsekání u základového zdiva až na úroveň základové spáry. Je nutné odsekat
fasádní římsy v místě šachty a demontovat stávající okna a vybourat parapetní zdivo v místě
vstupů do výtahu. Boční ostění se vyzdí z cihelných bloků na požadovanou šířku vstupů.
Ostění se omítne s vybílí celého ostění, doplněním a ker. soklem v= 150mm. Bourané zdivo
je zřejmě cihelné.
V místě výstupu z výtahové kabiny se za parapetním zdivem nacházejí radiátory,
které je nutno demontovat a upravit potrubí. V prostoru před budoucí výtahovou šachtou
bude v každém podlaží (1.np.-3.np) vybouráno plastové okno. Po odsekání
parapet. zdiva, bude nutné doplnit dlažbu v místě vstupů do výtahu v 1.np-3.np včetně
vyrovnání podkladu (stejného druhu jako v přilehlé chodbě). Dlažba bude lemována ker.
soklem v=150mm.
Výtahová šachta bude provedena z ocelové konstrukce s plnostěnným opláštěním.
Dojezdová prohlubeň se uvažuje ze železobetonu stejně jako základová deska tl.500mm,
hydroizolace bude z modifikovaných asfaltových pásů. Stávající základové zdivo přiléhající k
výtahové šachtě bude očištěno a vyspraveno. Dojezdová prohlubeň bude při vnějších
stranách zateplena XPS deskami tl.80mm. Základová deska výtah. šachty bude ze 2 stran
rozšířena o 900mm přes vnější líc šachty a kotvena ke stávajícímu základu vedlejší přízemní
přístavby pomocí ocel prutů R 16 délky 800mm, hloubka vývrtu do stáv, bet.
pasu 300mm a utěsnit chemickou maltou. Podrobněji určí statik až po odkrytí stávajícího
základu!
Strop výt. šachty se uvažuje z ocelové konstrukce. Konstrukce pultové střechy bude
ocelová, střešní krytina bude stejná jako na stávajícím objektu. Nový dešťový svod ze
střechy šachty bude napojen v blízkosti stávajícího svodu v koutě. Před vlastním prahem
šachetních dveří budou osazeny 2 rohožky s odvodněnou skříní z polymerbetonu a
pozinkovaným roštem 30x10mm, rozměr 1000x500x80mm.
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V zájmové ploše budou provedeny nové rozvody, zejména přívod el.energie pro
výtah. stroj a pro osvětlení šachty, přívod telefonní linky.
Po provedení instalací provést nové omítky na zděných stěnách s vybílením. Výtahová
šachta bude v nejvyšším místě odvětrána.
Do výtahové šachty bude instalován výtah o nosnosti 630kg (viz příloha části D.15).
Ve výtahové kabině bude instalováno veškeré potřebné zařízení, které svými parametry
bude splňovat vyhlášku č. 398/2009Sb. o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Šachetní a klecové dveře výtahu musí být
provedeny jako samočinné vodorovně posuvné dveře. Klec výtahu musí mít šířku nejméně
1100 mm a hloubku nejméně 1400 mm. Šířka vstupu musí být nejméně 900 mm. Požadavky
na provedení a umístění ovladačů výtahu a požadavky na zařízení v kleci výtahu stanoví
příslušné normové hodnoty. Sklopné sedátko v kleci výtahu musí být v dosahu ovladačů.
Šatní skříňky
V chodbě v 1.NP budou 3 šatní skříňky určené pro osoby na vozíku.
Úprava vstupu na pozemek
U vstupu na pozemek bude vybourán stávající chodník a proveden nový ze zámkové
dlažby, který umožní přístup k bezbariérovému parkovacímu místu. Příčný sklon bude max.
2%. Podélný sklon max. 6,25%.

c) MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA
Stávající konstrukce nevykazují žádné zjevné poruchy, objekt nejeví známky
nerovnoměrného sedání, přetížení konstrukcí nebo jiných statických poruch, stavební úpravy
neovlivní stávající mechanickou odolnost a stabilitu domu.
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
a) Zařízení zdravotně technických instalací (ZTI)
V rámci stavebních úprav budou provedena nová připojovací potrubí. Stoupačky
zůstanou stávající.
b) Zařízení silnoproudé elektroniky (EI-SIL.)
V rámci stavebních úprav bude provedeno napojení výtahu (1+N+PE 240 V, 50 Hz,
2,2 kW).
c) Výtah
V rámci stavebních úprav bude proveden externí výtah.
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení
Požárně bezpečnostní řešení není předmětem projektové dokumentace.
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi
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Připojení na elektrickou síť zůstane zachováno stávající. Připojení vody do objektu
zůstane stávající. Energetická náročnost stavby zůstane nezměněna. Alternativní zdroje
energie nebudou využity.
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální
prostředí. Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování
vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk,
prašnost apod.)
Všechny hygienické požadavky na stavby jsou dodrženy.
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
Ochrana stavby zůstává stávající.

B3. Připojení na technickou infrastrukturu
Napojení na stávající technickou infrastrukturu zůstane stávající beze změn.

B4. Dopravní řešení
Dopravní řešení stavby zůstává stávající.

B5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
Zůstává stávající.

B6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
Provedení stavebních úprav nevyvolá žádnou změnu vlivů stavby na životní
prostředí.

B7. Ochrana obyvatelstva
Provedení stavebních úprav bytu nemá na ochranu obyvatelstva žádný vliv.

B8. Zásady organizace výstavby
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Způsob zabezpečení energií na stavbě bude záviset na zhotoviteli stavby, na jeho
požadavcích a možnostech. Bude rovněž záviset na podrobném harmonogramu a
stanoveném postupu stavebních prací.
voda: Voda potřebná pro stavbu bude zabezpečena napojením na stávající rozvody.
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elektřina: Pro potřebu stavby bude instalován provizorní staveništní rozvaděč se zásuvkami
220 a 360V. Staveništní přípojka bude opatřena měřením spotřeby el.energie.
b) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Po dobu provádění stavebních úprav bude využit pouze stávající vstup do budovy.
c) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Po dobu provádění stavby by nemělo docházet k nadměrnému zatížení okolí hlukem,
prachem nebo jinými způsoby. Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především
stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty
stanovené v technickém osvědčení. Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené
hladiny hluku pro dané období stanovené v NV č.148/2006 O ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů.
Při dodržení výše uvedeného nebude mít provádění stavby negativní vliv na okolní
stavby a pozemky.
d) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení
dřevin
Nejsou žádné požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin.
e) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)
Stavba proběhne pouze na vlastním pozemku staveniště.
f) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich
likvidace
Vznikající odpad bude soustřeďován a likvidován do tříděného odpadu v souladu s
příslušnými předpisy. V žádném případě nebude spalován nebo zahrabáván. V průběhu
realizace stavby se předpokládá následující vznikající odpad - papírové obaly, stavební suť,
umělohmotné obaly, odřezky materiálů, obaly od barev, ředidel a lepidel, keramika.
- Papírové obaly-papírový odpad bude soustřeďován a průběžně odvážen do sběrných
surovin. V žádném případě nesmí být spalován.
- Stavební suť – bude odvážena na řízenou skládku.
- Umělohmotné obaly a odřezky materiálů - budou odváženy na skládku ke konečné
likvidaci, dodavatel stavby předloží doklad o ekologické likvidaci.
- Obaly od barev, ředidel a lepidel - budou ukládány do kovových nepropustných
kontejnerů, jejich umístění musí odpovídat bezpečnostním předpisů, a podmínkám životního
prostředí. Dodavatel stavby předloží doklad o ekologické likvidaci.
- Keramika – bude odvážena na řízenou skládku.
Likvidace odpadů se bude dále řídit platnými předpisy a zákony o likvidaci odpadu
zejména zákonem č. 185/2001Sb. o odpadech ve znění následných změn. Likvidace odpadů
bude investorem doložena před kolaudačním řízením. Klasifikace odpadů dle vyhlášky
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93/2016 Sb. Ministerstva životního prostředí, dle které se vydává katalog odpadů a stanoví
další seznamy odpadů včetně stavebních a demoličních odpadů.
g) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
V rámci stavebních úprav se bude provádět hloubení pro základovou desku rampy a
část schodiště (hloubka 400 mm). Vytěžená zemina se odveze na řízenou skládku.
h) Ochrana životního prostředí při výstavbě
Nově použité materiály musí mít vydané prohlášení o shodě, které obsahuje i
nezávadnost materiálu vůči životnímu prostředí. Zhotovitel je povinen chránit životní prostředí
tím, že:
- zabrání rozptýlení odpadu v okolí stavby
- zabrání zvýšené prašnosti
- bude provádět práce mimo běžný noční klid
Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období
stanovené v NV č.148/2006 O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve
znění pozdějších předpisů.
i)

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Označení a zabezpečení stavby
U vstupu na staveniště bude umístěna informační tabule se základními údaji stavby a
s uvedením zodpovědných pracovníků investora a zhotovitele včetně kontaktů. Na viditelném
místě u vstupu na staveniště musí být vyvěšeno oznámení o zahájení prací, toto musí být
vyvěšeno po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby
stavebníkovi k užívání. Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší
požární stanice, první pomoci a policie.

Pracovní doba, fond pracovní doby
Délka pracovní doby, režim vstupu pracovníků na staveniště a způsob označení a
zabezpečení stavby bude stanoven ve smluvním vztahu mezi investorem a zhotovitelem.
Předpokládá se provádění stavby v době od 7.00 – 19.00 hod. Vzhledem k charakteru okolní
zástavby nebude možno provádět stavební činnosti v době nočního klidu.

Bezpečnostní předpisy
Po dobu provádění stavby je třeba zajistit dodržování všech platných závazných
bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a nařízení vlády.

Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
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V souladu s § 15, odst.1, zákona č.309/2006 Sb. je zadavatel stavby povinen doručit
oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště oznámení o zahájení
prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno
v listinné nebo elektronické podobě.
Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o
bezpečnostních předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření
musí být řádně zajištěna a kontrolována.
Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí
být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky
se musí udržovat v pohotovosti.
Práce na el. zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář.
Připojení elektrických vedení se mohou provádět jen za odborného dozoru.
Práce na stavbě musí být prováděny v souladu se zhotovitelem zpracovanými
technologickými postupy pro jednotlivé činnosti.

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
V souladu s § 15, odst. 2, zákona č.309/2006 Sb. budou-li na staveništi vykonávány
práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození
zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle
odstavce 1 § 15, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl
zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“)
podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví
neohrožující práce.
j)

Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Stavbou nebudou dotčeny žádné jiné stavby.

k) Zásady pro dopravně inženýrské opatření
Stavba nevyvolá žádný zábor komunikace, objížďku či jiné omezení na přilehlé
komunikaci.
l)

Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Při provádění stavby nesmí dojít k poškození či zničení stávajících částí stavby.
Dodavatel stavebních prací bude po dobu stavby zodpovědný za celou stavbu.
m) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Stavba bude zahájena po ukončení výběru zhotovitele stavby a zajištění potřebných
finančních prostředků.
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Stavba bude provedena dodavatelsky firmou, která bude vybrána ve výběrovém
řízení organizovaném ve formě výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku. Termíny budou
upřesněny investorem podle možnosti zajištění finančních prostředků.
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Úvodní slovo
Každý se někde zkraje svého produktivního věku rozhoduje, jak se svým životem naloží. Bude
studovat, postaví dům, procestuje svět, založí firmu nebo začne dělat ve fabrice. A zároveň
zvažuje, zda a kdy založí rodinu. A to v dnešním světě vůbec není snadné. Současná doba není
moc nakloněna podpoře rodiny. Už dávno není rodinný život společenským kultem a ty ženy,
které kromě plození a výchovy dětí chtějí také studovat a uplatnit se ve svém oboru, to opravdu
nemají lehké. Je potom velkým problémem rozhodnout se, ve kterém okamžiku své kariéry
odejít na mateřskou dovolenou, na jak dlouho, s kolika dětmi… Je otázkou, jak otec rodiny
dokáže zajistit její materiální standard a přitom se jí neztratí v práci přesčas, s návraty pozdě
v noci a během přivýdělku o víkendech. Je otázkou, jak rodiče zajistí péči o vzdělání a rozvoj
svých dětí.
A přesto si myslím, že právě děti, jejich výchova a společná péče o rodinu je to nejhezčí,
co může člověka v životě potkat. Každá rodina si píše vlastní příběh. Pohádku o svých dětech,
o chaloupce na kraji lesa, kde bude vítězit dobro a kde budou máma s tátou číst večer pohádku.
A pak děti odejdou a oni zestárnou a tak pořád dokola. Příběh starý tisíce let. A přece pořád
nový a nadějný a plný lásky.
A během tohoto cyklu procházejí dějinné epochy a každá se v těchto příbězích nějak
odrazí. My máme velké štěstí, že žijeme v době míru a dostatku. A přesto je mnoho oblastí,
ve kterých rodiny potřebují podporu, zázemí a pomoc. Ať ve chvíli, kdy mají malé děti,
nebo pokud třeba potřebují zajistit své stárnoucí rodiče. Je zapotřebí využít stávající sociální
služby, školky, školy nebo kroužky a aktivity pro rozvoj dětí a mládeže. Obec nikdy nezastane
úlohu státu, neovlivní výši mateřského příspěvku ani nezaplatí nákladné sportovní vyžití.
Ale může podporovat zařízení, která je poskytují,
a hledat cesty, jak usnadnit rodinám život ve městě,
a to v každé fázi jejich vývoje. Rodinám mladým,
ve středním věku i rodinám seniorů.
Když jsme před čtyřmi roky začali tvořit první
prorodinnou politiku města Děčína, neexistovala v té
době žádná opora v krajské ani státní koncepci. Dnes
musím říci, že jsou na úrovni státu vytvořeny stěžejní
materiály a že se především můžeme pevně opřít o to,
co se podařilo u nás. A na těchto základech jsme
postavili novou představu, jak rozvíjet různá opatření,
která podpoří pohodový a smysluplný život rodin
v našem městě. Kéž se nám vše podaří.
Hana Cermonová, náměstkyně primátorky v letech
2014 - 2018
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1 Úvodní informace
Správa města Děčín dlouhodobě podniká kroky ke zlepšení života na území města, zkvalitnění
prostředí a podpoře bydlení. Velký význam pro rozvoj města má právě spokojenost a rozkvět
jednotlivých rodin. Koncepce prorodinné politiky zkoumá aktuální potřeby rodin a navrhuje
nové nástroje a akce k jejich podpoře. Rodina má v různých životních fázích svých členů různé
potřeby, na které je třeba reagovat soustavou vyvážených a promyšlených opatření. Cílem
koncepce je vytvoření komplexního systému podpory rodiny ve všech fázích jejího života tak,
aby bylo zajištěno přívětivé prostředí k naplnění poslání rodiny, které je založeno na plnění
reprodukční, emocionální, sociálně-psychologické, kulturně-výchovné a sociálně-ekonomické
funkce.

1.1 Přínosy a dopady koncepce v období 2014 – 2018
Přínos jednotlivých projektů realizovaných v rámci koncepce v období 2014 – 2018 je evaluován
v tabulce 1. Tabulka 2 představuje realizované aktivity.
Oblast
Rodina a bydlení

Rodina a volný čas

Projekt
Rekonstrukce bytových jednotek
v ul. Krokova 825/17 Děčín na sociální
bydlení (projekt v realizaci)
Hodnoty ekosystémových služeb,
biodiverzity a zeleno-modré
infrastruktury ve městech na příkladu
Drážďan, Liberce a Děčína (BIDELIN)

Rodina a volný čas

Oprava lávek DC007-P, DC015-P,
DC016-P a svahu cyklostezky

Rodina a volný čas

Týden nejen pro seniory

Rodina
a vzdělávání

Inkluze do škol
(konec 30. 6. 2019)

Rodina
a bezpečnost

Asistent prevence kriminality
(realizace do roku 2020)

Rodina
a zaměstnání
Rodina
a zaměstnání
Rodina
a zaměstnání
Rodina a sociální
služby a aktivity,
zdravotní péče

Prostupné zaměstnávání v SMS
(realizace do 2020)
Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím
působení domovníků (realizace do 2020)
Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL
na trhu práce (realizace do roku 2021)
Koordinátor terénní práce v Děčíně
(realizace do roku 2020)

Přínos / dopad
Do konce roku 2018 vzniknou
3 zrekonstruované sociální byty určené
pro osoby v bytové nouzi
Zlepšení prostředí pro život - význam
zeleně a lesoparku
Česko - německá spolupráce
Oprava cyklolávek a zvýšení bezpečnosti
pohybu po městě a podpoření
cyklodopravy
Podpora mezigeneračních vztahů
Nastavení systému ve školách, jak
pracovat s dětmi, které mohou být
ohrožené školním neúspěchem
Zvýšení bezpečnosti ve městě zaměstnanci APK, kteří pod vedením MP
dohlíží na pořádek ve městě
Podpora uchazečů o zaměstnání
a neaktivních osob ve věku 50+
Zlepšení kvality bydlení v městských
bytech, podpora uchazečů v evidenci ÚP
Zvýšení zaměstnanosti a podpora osob
v nepříznivých životních situacích
Propojení sociálních služeb ve městě

Tab. 1 Přínosy a dopady koncepce pro období 2014 – 2018

4

KONCEPCE PRORODINNÉ POLITIKY MĚSTA DĚČÍN

2019 – 2023

Realizované aktivity za uplynulé 4 roky
Aktivita
Tvorba strategických dokumentů

Realizace projektu „Inkluze do škol“

Posílení složek Městské policie Děčín
(v roce 2015 o 7 osob) a posílení složek MP
o asistenty prevence kriminality v rámci
projektu „Asistenti prevence kriminality“
Rozvoj a podpora efektivního kamerového
systému
Zajištění mezigeneračního soužití
Informační systém městské policie
Portál www.rodina.mmdecin.cz
Dotace na kulturní a sportovní činnosti
Mezinárodní hudební festival
Městské slavnosti Děčín
Zahájení turistické sezóny
Volnočasové aktivity pro děti
Spolupráce s ČVUT
Prevence kriminality páchané na seniorech

Město Děčín se v roce 2015 přihlásilo
do soutěže „Obec přátelská rodině“, vznikl
tak projekt „Město pro rodiny“
(v roce 2015)

Rozšířeny možnosti rezervačního portálu
Prorodinné klima ve firmách
Realizace projektu „Místa přátelská rodině“
Konference komunitního plánování
Navýšení dotačního řízení odboru
sociálních věcí a zdravotnictví na rok 2017
Mapování bariérovosti

Popis
 Koncepce rozvoje školství statutárního města Děčín na období
2016 – 2020
 Koncepce cyklistické infrastruktury v Děčíně 2016
 Generel bezbariérovosti
 Cílem je zavést inkluzivní vzdělávání ve všech školách
a vytvořit prostředí pro sdílení dobré praxe mezi školami.
 Projekt tak řeší změnu školského zákona o inkluzivním
vzdělávání a pomohl děčínským základním školám se lépe
a rychleji přizpůsobit novým podmínkám, které stát stanovil
 Cílem projektu je prostřednictvím 17 asistentů prevence
kriminality snížit počet spáchaných trestných činů
a přestupků a zvýšit pocit bezpečí obyvatel sociálně
vyloučených lokalit
 Za uplynulé období zřízeny 2 kamery v Děčíně – Staré Město
 V uplynulých letech proběhly například akce Děčínské
slavnosti, Masopust, Den dětí, Týden nejen pro seniory, aj.
 Budování nového informačního systému
 Zajištění aktuálních informací na portálu
 Podpoření zájmových aktivit pro děti s povinnou školní
docházkou
 Česká Kamenice, Děčín, Bad Schandau a Pirna
 Slavnostní ohňostroj, historické trhy, Labefest
 Otevření městských zahrad, otevření Labské stezky, zahájení
letních aktivit
 Příměstské tábory pořádané DDM Děčín, Zoo Děčín
(zmapování příměstských táborů)
 Rozšíření o nový třísemestrální studijní program univerzity
třetího věku „Evropský prostor a doprava“
 V roce 2015 Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu
 Podpora Plavecké školy a interaktivní hry do místního koutku
 Ateliér pro rodiče
 Hry pro děti do knihovny, podpora aktivit na Zámku Děčín
 Rozšíření infrastruktury přebalovacích koutů
 Den plný her
 Týden (nejen) pro seniory (probíhá po dobu 3 let, do roku 2018)
 Podpora pravidelných aktivit města pro seniory
 Podpora klubové činnosti seniorů
 Podpora cyklistiky ve městě
 www.vstupenkadecin.cz
 Propagace probíhá ve spolupráci s MM Děčín a OHK
 Vyhledání a označení míst ve městě
 Ve spolupráci s OSV probíhají workshopy a konference
 K zajištění pomoci při řešení nepříznivých sociálních situací
prostřednictvím potřebných sociálních služeb a aktivit
v sociální oblasti
 Zařízení občanské vybavenosti, lékařských ordinací, sportovišť
(aktivita probíhá v rámci činnosti KS OZP)

Tab. 2 Aktivity předchozího období
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V tabulce 3 následují projekty či akce zrealizované/zahájené ve vztahu k prorodinné politice.
Aktivita
Výstavba hřiště
Revitalizace
zahrad škol
Bezbariérové
úpravy
Komunitní
plánování
v Děčíně

Systém
prostupného
bydlení

Předcházet
rizikovému
chování dětí
a mládeže
Podporovat
nízkoprahová
centra pro děti
a mládež
Vzdělávání
Škola
pro všechny

Popis či aktivity
 Výstavba sportovního multifunkčního hřiště při ZŠ Na Pěšině (2017)
 Revitalizace zahrady MŠ Klostermannova 1474/11, DC VI (2015)
 Revitalizace zahrady MŠ Moskevská 1044/9, DC VI (2016)
 Revitalizace zahrady MŠ Thunská 1303/4, DC VI (2015)
 Revitalizace zahrady MŠ Riegrova 454/12, DC II (2017)
 Bezbariérové úpravy ZŠ Máchovo nám., Raisova 688/11, DC IV (2015)
 Bezbariérové úpravy DDM Teplická 34, DC IV (2016)
 Realizace workshopů, seminářů a konferencí pro členy koordinačních skupin
a veřejnost. V rámci Týdne (nejen) pro seniory proběhla akce "Den zdraví a služeb",
na které měli členové koordinačních skupin komunitního plánování možnost
prezentovat občanům Děčína své sociální služby a aktivity.
 Proběhla setkání k přípravě návrhu metodiky programu prostupného bydlení
Děčína. Byla podána žádost do výzvy ITI – Podpora vzniku sociálního bydlení
na rekonstrukci bytových jednotek v ul. Krokova 825/17, Děčín. Náplní projektu je
zkvalitnění poskytování sociálních služeb a dostupnost kvalitního bydlení pro osoby
v bytové nouzi. Vytvoří se tak dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní
sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením snazší
vstup do nájemního bydlení v ČR za pomoci sociálních pracovníků, kteří budou
s budoucími nájemníky sociálních bytů provádět sociální práci.
 Předcházení rizikovému chování dětí a mládeže formou preventivních pobytů
pro děti a mládež v evidenci kurátorů
 Spolupráce s Policií ČR v rámci akcí zaměřených na kontrolu užívání návykových
látek dětmi a mládeží na území ORP Děčín
 Vznik nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve věku 15 – 26 let
ze sociokulturně znevýhodněného prostředí
 Plnění Koncepce rozvoje vzdělávání ve školách
 Cílem je udržet a rozšířit systematický a koordinovaný přístup k základnímu
vzdělávání ve školách zřizovaných městem Děčín
 Jedná se o upevňování a systematické rozšíření proinkluzivních opatření a rozšíření
o kariérní poradenství
 Projekt je zaměřen na ZŠ a nově i na MŠ
Tab. 3 Projekty zrealizované/zahájené ve vztahu k prorodinné politice
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1.2 Vazby koncepce na jiné strategie a plány města
Koncepce prorodinné politiky je realizována v souladu s následujícími dokumenty:
-

Strategický plán rozvoje města Děčín 2014 – 2020

-

Strategický plán sociálního začleňování Děčín 2018 – 2020

-

Připravovaná Bytová koncepce města Děčín 2019 - 2024

-

Místní plán inkluze Děčín 2018 – 2021

-

Generel bezbariérových tras

-

Koncepce cyklistické infrastruktury

-

Koncepce rozvoje školství statutárního města Děčín 2016 – 2020

-

Plán postupu k vyrovnání počtu žáků s potřebou podpůrných opatření mezi školami
Děčín 2017 – 2022

-

Koordinovaný přístup ke škole ohrožené vyšším výskytem žáků se ztíženými životními
podmínkami Děčín

-

Plán rozvoje sportu města Děčín 2018 – 2028

-

3. komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2015 – 2018

Koncepce prorodinné politiky města Děčín pro období 2019 – 2023 přímo navazuje na Koncepci
prorodinné politiky města Děčín pro období 2014 – 2018.

1.3 Vazby na nadřazené dokumenty a programy
Statistiky a posudky prorodinné politiky jednotlivých členských států pravidelně realizuje
Evropská komise. Dle vládních cílů i doporučení Evropské komise jsou kvalitní a dostupné
služby péče o děti pro Českou republiku klíčové. Problematikou rodinné politiky se zabývá
i Česká republika, která v roce 2017 schválila Koncepci rodinné politiky, jež je zacílena na nástroje
k podpoře funkční rodiny. Tento dokument mimo jiné předpokládá, že koncepce rodinné
politiky budou vytvořeny i na úrovni krajů a obcí. Na regionální úrovni byla zřízena pracovní
skupina pro potřeby projektu MPSV.
Ministerstvo práce a sociálních věcí zajišťuje:


Dotační program na podporu samosprávy v oblasti stárnutí



Dotační program podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských
organizací s celostátní působností



Dotace na podporu rodiny pro nestátní neziskové organizace v dotačním řízení Rodina



Program Obec přátelská rodině a seniorům

Rodina v tíživé životní situaci může využít podpory v hmotné nouzi a podpory
ze strany sociálních pracovníků. MPSV podporuje sladění pracovního a rodinného života
a služby péče o dítě v dětské skupině a mikrojeslích.
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V roce 2016 byl zahájen projekt Implementace dětských skupin, v rámci něhož je poskytováno
komplexní poradenství a metodická podpora poskytovatelům dětských skupin k implementaci
zákona o dětské skupině.
V lednu 2017 byl zahájen projekt Slaďování rodinného a profesního života na krajích, který
se prostřednictvím krajských koordinátorů, přenosu zkušeností a odborného poradenství
pokusí přenést tuto problematiku jako politickou prioritu i na úroveň samosprávy, která má
k občanům nejblíže.
MPSV

realizuje

projekt

Rovnost

žen a

mužů na trhu práce

se

zaměřením

na (ne)rovné odměňování žen a mužů.
Na podporu rodin MPSV vyčleňuje každoročně prostředky v rámci dotačních řízení
pro samosprávu i neziskový sektor. Cílem dotačního programu je podpora služeb pro rodiny,
které mají preventivní a podpůrný charakter.
Soutěž Obec přátelská rodině je celostátní program podpory obcí/měst/městských částí
pořádaný MPSV a Stálou komisí pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny PSP ČR
ve spolupráci s Asociací center pro rodinu, Sítí pro rodinu, Svazem měst a obcí ČR a Sdružením
místních samospráv ČR.
Evropský sociální fond zajišťuje projekty:


Operační program Zaměstnanost 2014 – 2020

Ústecký kraj publikoval následující strategie týkající se aktivit rodin:


Koncepce podpory sportu a pohybových aktivit občanů Ústeckého kraje na období 2018
až 2028



Koncepce rozvoje cykloturistiky v Ústeckém kraji



Koncepce rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje



Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020



Koncepce zdravotnictví Ústeckého kraje
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1.4 Tým řešitelů a postup prací
Koncepci prorodinné politiky realizují pracovníci představení v tabulce 4.
Jméno
Mgr. Hana Cermonová
Lucie Schejbalová
Ing. Renata Grešíková
Mgr. Kateřina Štěpánková
Mgr. Tomáš Pavlík, MBA
Pavel Prach
Milan Tenkrát
Yveta Šebková
Mgr. Bc. Iva Bajerová
Michaela Červená
Valerie Martinčeková
Soňa Kapicová
Hana Kalfářová
Bc. Lenka Holavová
Markéta Lakomá
Ing. Mgr. Lucie Burešová

Funkce
1. náměstkyně primátorky
OR – projektová manažerka odd. strategického rozvoje a řízení projektů
OSV - Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
OSV - Referentka odd. sociální práce a služeb
MP - Zástupce ředitele městské policie
OMH - Vedoucí oddělení správy majetku
OMH - Referent majetkové správy
OMH - Referentka bytového hospodářství
OŠK - Vedoucí odboru školství a kultury
OŠK - Úředník státní správy a samosprávy odboru školství
OŠK - Úředník veřejnosprávní kontroly, mateřské školy
OŠK - Úředník pro sport, městský rezervační systém
OŠK - Úředník státní správy (rozpočet na přímé vzdělávací neinvestiční
výdaje)
OŠK - Úředník pro kulturu a památky
Infocentrum – pracovnice vztahů k veřejnosti, pověřena zastupováním
vedoucí/ho odd. cestovního ruchu
Zpracovatel analytické části textu
Tab. 4 Realizační tým

Podklady pro zpracování koncepce prorodinné politiky:
 statistická data Českého statistického úřadu, statistická data Magistrátu města Děčín
 zákonné podklady a normy
 nadřazené a strategické dokumenty města Děčín
 odborná literatura a elektronické zdroje
 ostatní (webové stránky jiných subjektů, strategické dokumenty jiných subjektů a další)
Práce byly realizovány dle následujícího schématu:

Sestavení

Analýza

Příprava koncepce

realizačního

aktuálního stavu

a strategického plánu

týmu

akcí
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2 Analýza současného stavu
Statutární město Děčín se nachází v Ústeckém kraji, v rámci obce s rozšířenou působností (dále
jen „ORP“) Děčín. Jedná se o město s hlubokými historickými kořeny, které patřilo mezi
největší a nejvíce obydlená města českých zemí. Současná podoba města vznikla postupnou
integrací 47 obcí a osad. V roce 1942 bylo toto slučování zahájeno spojením historického města
Děčína na pravém břehu Labe s městem Podmokly na levém břehu.

2.1 Obyvatelstvo
Pokračuje populační trend zaznamenaný již v analýze z roku 2014. Populace České republiky
dlouhodobě roste, k přerušení došlo v roce 2013, v roce 2016 obyvatel ČR přibylo, celkový počet
obyvatel ve městě Děčín kontinuálně klesá. Přírůstky v počtu obyvatel se však koncentrují
ve věkové skupině 65 a více let, zvyšuje se také počet dětí do 15 let věku. V průběhu roku 2016
poklesl počet osob produktivního věku (ČSÚ, 2018). Již v roce 1910 bylo město Děčín osídleno
celkem 49 000 obyvateli, v roce 1930 pak celkem 57 000. Tabulka 5 představuje současnou
situaci v regionu oproti větším celkům.
Region
ČR
Ústecký kraj
Okres Děčín
Obec Děčín

Živě narození
114405
8442
1328
515

Zemřelí
111443
9172
1474
550

Přistěhovalí
45957
7691
1507
922

Vystěhovalí
17684
7258
1819
1182

Celkový přírůstek
31235
-297
-458
-260

Tab. 5 Srovnání populace, Zdroj: ČSÚ, 2018.

Počty uměle ukončených těhotenství nedoznávají od roku 2014 výraznou změnu (obr. 1).
800
600
400
200
0
2007

2008
Potraty

2009

2010

2011

2012

2013

Umělá ukončení těhotenství
Obr. 1 Počty potratů v obci
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Rozvody

Živě
narození

Potraty
celkem

UUT

Zemřelí

Přirozený
přírůstek

Přistěhovalí

Vystěhovalí

Přírůstek
stěhování

Celkový
přírůstek

Stav
31. 12.

2014
2015
2016
2017

Sňatky

Rok

Tabulka 6 uvádí vývoj demografických charakteristik obce Děčín v letech 2014 až 2017.

199
222
225
231

147
122
156
138

470
518
480
515

233
212
230
224

140
117
129
133

480
526
556
550

-10
-8
-76
-35

1 008
1 064
1 045
922

1 269
1 150
1 187
1 182

-261
-86
-142
-260

-271
-94
-218
-295

49 833
49 739
49 521
49 226

Tab. 6 Obecné demografické charakteristiky obce do roku 2017, Zdroj: ČSÚ, 2018.

Obraz 2 zaznamenává úbytek populace obce s významným dopadem migrace.
2000
1500
1000
500
0
2007

2008

2009

2010

Přistěhovalí 0 - 14
Přistěhovalí

2011

2012

2013

Přistěhovalí 15 - 64
Vystěhovalí

2014

2015

2016

Přistěhovalí 65 +

Obr. 2 Pohyb obyvatel ve věkových skupinách.
Děčín - obec
muži
ženy
0 - 14
15 - 64
65 +
Průměrný věk

Průměrný věk a věkové složení obyvatel
města jsou představeny v tabulce 7.
Obraz 3 představuje predikci počtu
obyvatel

v jednotlivých

skupinách.

Odhad byl proveden na základě dat
předchozích let.

2015
24 133
25 606
8 074
31 858
9 807
41,9

2016
24 031
25 490
8 042
31 407
10 072
42,2

2017
23 929
25 297
8 005
30 962
10 259
42,4

Tab. 7 Počet obyvatel obce v letech do roku 2016
(Index stáří = 65+ / 0 -14 v %), Zdroj: ČSÚ, 2018

60000
40000
20000
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0 - 14

15 - 64

65 +

Obr. 3 Forecast počtu obyvatel v jednotlivých věkových skupinách
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2.2 Zaměstnávání
Oproti předchozímu období došlo k výraznému snížení nezaměstnanosti. Dlouhodobě
nezaměstnaní

však

stále

tvoří

podstatnou

část

uchazečů

o

zaměstnání

vedených

na úřadu práce. Tabulka 8 představuje průměrné hrubé mzdy zaměstnanců v Kč v Ústeckém
kraji v roce 2017, tabulka 9 výše důchodů, tabulka 10 pak počty nezaměstnaných ve městě
Děčín.
Podíly
zaměstnanců v %
muži
ženy
3,33

Placený čas
v hod/měs.
muži
ženy

2,93

173,5

Průměrná mzda v Kč

171,9

Medián mezd v Kč

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

28 369

30 989

25 388

25 639

27 559

23 503

Tab. 8 Průměrné mzdy, MPSV, 2018

Období
01. 12. 2017 - 31. 12. 2017
Starobní plný
Poměrný starobní
Invalidní třetího stupně
Invalidní druhého stupně
Invalidní prvního stupně
Vdovský sólo
Vdovský kombinovaný
Vdovecký sólo
Vdovecký kombinovaný
Sirotčí

Průměrný důchod
(v Kč) okres Děčín
11 345
4 624
10 133
6 685
5 810
7 228
12 416
6 351
13 850
5 588

Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce
(k 31. 12. 2017)
- dosažitelní
2584
- celkem
2775
- absolventi
78
- evidence nad 12 měs.
1 227
Podíl nezaměstnaných osob
8,1
dosažitelných (%) k 31. 12. 2017
Tab. 9 Nezaměstnaní,
Zdroj: MPSV, 2018.

Tab. 10 Průměrné důchody,
Zdroj: MPSV, 2018
14,00%

Obraz 4 představuje vývoj nezaměstnanosti

12,00%

od roku 2008 do současnosti v měsíčních

10,00%

datech.

Ke

dni

31.

4.

2018

činí

8,00%

nezaměstnanost celkem 5,48 %.

6,00%
4,00%

strukturální nezaměstnanosti (např. období

2,00%

5/2017 – 10/2017 a 2/2018 – 3/2018), která je

0,00%
2008_1
2008_10
2009_7
2010_4
2011_1
2011_10
2012_7
2013_4
2014_1
2014_10
2015_7
2016_4
2017_1
2017_10

V obci je možné zaznamenat projevy

vyvolána především nesouladem potřeb
trhu

s

kvalifikací

poptávkově-deficitní

uchazečů,

a

dále

nezaměstnanosti

Nezaměstnanost

(např. období 11/2017 – 1/2018), kdy je
přítomen vysoký počet nezaměstnaných

Obr. 4 Vývoj nezaměstnanosti, Zdroj: MPSV, 2018.

a nízký počet volných pracovních míst.
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2.3 Bydlení
Existuje bytová tíseň a poptávka po malých
a laciných bytech. Prostor je dostatek, a to
jak ve vlastním bytovém fondu města,
tak

na

volném

trhu.

Neobydlenost

je

zapříčiněna technickým stavem nemovitostí,
neatraktivitou lokalit (ESF ČR definuje
4 vyloučené lokality), špatným sousedstvím
a vysokými cenami nájemného na volném
trhu.
Obraz 5 představuje koncentraci osob
v evidenci ÚP ČR přes 12 měsíců ve městě

Obr. 5 Koncentrace osob v evidenci ÚP nad 12 měsíců

2016.

40
20

(snížení počtu o 77 bytů oproti předchozímu

0

1997

V Děčíně je celkem 23 281 bytů
období), z nichž je 21 645 obydlených (nárůst
o 608 oproti předchozímu období). Vysoký

Děčín - celkem

podíl rodinných domů přetrvává. V majetku
města

Děčín

je

celkem

645

bytových

2015

60

2013

dokončených bytů ve městě v letech 1997 -

2011

80

2009

domech. Obraz 6 představuje vývoj počtu

2007

100

2005

10 nových bytů, z toho 5 v rodinných

2003

120

2001

V roce 2016 bylo v Děčíně postaveno

1999

Děčín.

v rodinných domech

Obr. 6 Dokončené byty v Děčíně, Zdroj: ČSÚ, 2018

jednotek, včetně 36 samostatných místností
v domech s byty zvláštního určení. Volný trh
s byty

ve

městě

dostatečným

Děčín

množstvím

je

saturován

bytů

k prodeji

15 000
10 000

i k pronájmu. V současnosti je připravován
dokument

Bytová koncepce města

5 000

Děčín.

Existuje poptávka především po malých

0

bytových jednotkách. Byty k nájmu i prodeji

Rok 2014

jsou provázeny vysokými cenami.

Rok 2015

Okres Děčín

Obraz 7 představuje srovnání cen

Rok 2016

Ústí nad Labem

Celkem Ústecký kraj

v regionech.
Obr. 7 Srovnání cen bytů v regionech
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2.4 Vzdělávání
Péči o děti ve věku od šesti měsíců do tří let (jesle a mikrojesle) zajišťují dvě soukromá zařízení.
Počet mateřských škol zřízených městem se oproti předchozímu období nezměnil. Celkem 22
mateřských škol města, které disponují 1 speciální třídou pro děti se SVP, doplňují 4 soukromá
zařízení, z toho 1 speciální MŠ. Přípravné třídy zajišťuje celkem 6 zařízení. Statutární město
Děčín provozuje na svém území 12 základních škol v celkem 11 zřízených příspěvkových
organizacích. Tabulka 11 poskytuje přehled počtu všech vzdělávacích zařízení ve městě.
Zařízení
Mateřské školy
Přípravné třídy (zřízené městem)
Základní školy
Základní umělecké školy
Školní družiny (zřízené městem)
Střední školy
Vyšší odborné školy
Vysoké školy (a univerzita třetího věku)
Školní kluby

Počet
27 (22 MŠ zřízených SMDC + 4 soukromé + 1 spec. MŠ)
6
15 (12 ZŠ SMDC + 1 Nativity + 1 Jurta + 1 speciální ZŠ)
1
12 (ZŠ zřízené SMDC)
7
1
1 (2 fakulty)
6 + 1 multimediální knihovna

Tab. 11 Vzdělávací zařízení

V okrese Děčín je k roku 2016 na prvním stupni dostupných 9,9 stolních a 2,8 přenosných
počítačů na 100 žáků (ČSÚ, 2017).
Město Děčín disponuje dostatečnou kapacitou základních škol. V minulosti, kdy došlo
k úbytku žáků, vybudovali ředitelé škol odborné učebny, tím došlo ke zkvalitnění výuky,
ale zároveň k úbytku kmenových tříd.
Speciální základní škola, Speciální mateřská škola a Praktická škola, Děčín, příspěvková
organizace, se zaměřuje na žáky se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním
a sociálním znevýhodněním. Křesťanská základní škola Nativity, školská právnická osoba,
se orientuje na posilování křesťanských životních hodnot a zároveň poskytuje kvalitní pomoc
žákům se znevýhodněním. Soukromá Základní a lesní mateřská škola Jurta provozuje
předškolní zařízení v přírodním prostředí zaměřené na prožitkové učení.
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Tabulka 12 uvádí počty žáků a tříd vždy k 30. 9. příslušného roku.
Třídy a žáci
místo

Běžné
ulice
tříd
žáků
Základní škola ve školním roce 2015/2016
Děčín VI - Letná
Školní 1544
22
553
Děčín XVII - Jalůvčí
Svatopluka Čecha 207
2
29
Děčín XXVII - Březiny
Kosmonautů 177
9
179
Děčín I – Děčín
Komenského náměstí 622
25
617
Děčín II - Nové Město
Kamenická 1145
22
561
Děčín II - Nové Město
Vrchlického 630
20
530
Děčín III - Staré Město
Březová 369
16
383
Děčín IV - Podmokly
Máchovo náměstí 688
21
529
Děčín VI - Letná
Na Stráni 879
18
444
Děčín VIII - Dolní Oldřichov Vojanova 178
11
256
Děčín XXXII –
Míru 152
20
428
Boletice nad Labem
Děčín IX - Bynov
Na Pěšině 330
18
378
CELKEM K 30. 9. 2015
204
4887
Ve školním roce 2016/2017
Děčín VI - Letná
Školní 1544
21
549
Děčín XVII - Jalůvčí
Svatopluka Čecha 207
2
32
Děčín XXVII - Březiny
Kosmonautů 177
9
186
Děčín I - Děčín
Komenského náměstí 622
25
641
Děčín II - Nové Město
Kamenická 1145
24
588
Děčín II - Nové Město
Vrchlického 630
20
540
Děčín III - Staré Město
Březová 369
17
402
Děčín IV - Podmokly
Máchovo náměstí 688
20
529
Děčín VI - Letná
Na Stráni 879
19
448
Děčín VIII - Dolní Oldřichov Vojanova 178
12
249
Děčín XXXII –
Míru 152
20
406
Boletice nad Labem
Děčín IX - Bynov
Na Pěšině 330
18
394
CELKEM K 30. 9. 2016
207
4964
Ve školním roce 2017/2018
Děčín VI - Letná
Školní 1544
19
518
Děčín XVII - Jalůvčí
Svatopluka Čecha 207
2
29
Děčín XXVII - Březiny
Kosmonautů 177
9
187
Děčín I - Děčín
Komenského náměstí 622
25
641
Děčín II - Nové Město
Kamenická 1145
24
592
Děčín II - Nové Město
Vrchlického 630
20
541
Děčín III - Staré Město
Březová 369
19
449
Děčín IV - Podmokly
Máchovo náměstí 688
20
530
Děčín VI - Letná
Na Stráni 879
19
447
Děčín VIII - Dolní Oldřichov Vojanova 178
14
265
Děčín XXXII –
Míru 152
20
369
Boletice nad Labem
Děčín IX - Bynov
Na Pěšině 330
18
398
CELKEM K 30. 9. 2017
209
4966
Tab. 12 Počty žáků a tříd k 30. 9. příslušného roku
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Speciální
tříd
žáků

Přípravné
tříd
žáků

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29

1
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1

16
0
0
0
0
14
16
19
0
14
15

1
4

9
38

0
6

0
94

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18

1
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1

16
0
0
0
0
11
14
19
0
10
12

0
3

0
18

0
6

0
82

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11

1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0

12
0
0
0
0
11
11
17
0
0
0

0
1

0
11

0
4

0
51
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2.5 Sociální služby a aktivity, zdravotní péče
V současné době je na území města Děčín
poskytováno 59 sociálních služeb. Tabulka
13 představuje údaje o kapacitě lůžkových
zařízení sociální péče. V letech 2016 a 2017
byla sociální práce poskytována počtům
osob v tabulce 14. Obraz 8 představuje
rozdíl v počtu nově zaevidovaných osob
na sociálním úřadě v letech 2016 a 2017.

Kapacita lůžkových zařízení
sociální péče
k 31. 12. 2016 - obec
Domovy pro seniory
Domovy pro osoby se ZP
Azylové domy
Chráněné bydlení
Domovy se zvláštním režimem
Noclehárny
Služby následné péče

Počet
zařízení

Počet
lůžek

2
1
2
3
1
1
1

66
18
33
41
33
8
12

Tab. 13 Počty míst v zařízeních, Zdroj: ČSÚ, 2018
Vybrané skupiny klientů,
se kterými se aktivně pracovalo
Rok
Osoby pečující o osoby závislé
na péči jiné osoby
Rodiny s dětmi
Senioři - 65 let a více

Senioři - 65 let a více
2016

2017

21

46

Rodiny s dětmi

182
135

108
259

Osoby pečující o osoby
závislé na péči jiné osoby
0

Tab. 14 Klienti, kterým byla poskytována sociální práce

50

100

150

200

Počet osob nově zaevidovaných v roce 2017

Příspěvek na péči k prosinci 2015 v okrese

Počet osob nově zaevidovaných v roce 2016

Děčín přijalo 2 879 osob, za prosinec 2016

Obr. 8 Klienti sociální práce

celkem 2 927 osob. Vyplacené dávky státní
sociální podpory a pěstounské péče v okrese
představuje tabulka 15.
Okres Děčín –
v tisících Kč
Dávky státní
sociální podpory
celkem
přídavek na dítě
příspěvek na
bydlení
rodičovský
příspěvek
porodné
pohřebné
Dávky pěstounské
péče

Počty lékařů v okrese se ve srovnání
2015

2016




s předchozím



363,



Nelékařských zdravotnických pracovníků

obdobím

koncepce

dále

snižují. Celkový počet lékařů představuje
tedy

3,7

na

1

000

obyvatel.

590 984,60

584 000,10

63 944,93

59 933,52

268 205,70

263 980,10

254 060,60

255 083,10

a 45 lékáren, celkem 57 praktických lékařů

4 583,40
190,00

4 823,40
180,00

pro dospělé, 24 praktických lékařů pro děti

56 968,49

56 028,78

s odbornou způsobilostí je v okrese 956.
V okrese je celkem 5 nemocnic, 64 jiných
samostatných

zdravotnických

zařízení

a dorost, 65 stomatologů, 15 gynekologů
a 76 jiných specialistů.

Tab. 15 Vyplacené dávky státní sociální podpory
16
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Domy s byty zvláštního určení
Obraz 9 uvádí věkovou skladbu obyvatel v domech s byty zvláštního určení v ulici
Jindřichova a v domech s byty zvláštního určení v ulici Krásnostudenecká. Obraz 10 uvádí
subjektivní potřebu péče dle klientů ve srovnání s posouzením stavu sociálními pracovníky.

Požadavek více
pečovatelských
služeb od klienta

16

Obr. 9 Věková struktura obyvatel
v domech s byty zvláštního určení

Žádost o umístění
v domově pro
seniory

22
31

Klient dle svého
názoru nepotřebuje
péči

80 a více let

DPS Jindřichova 337

Potřeba celodenní
péče DLE
ODBORNÉHO
POSOUZENÍ

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

76 — 80 let

Péče dle klienta
dostačuje

60 — 75 let

DPS Krásnostudenecká 30

Obr. 10 Potřeba péče dle názoru klientů
a dle odborného posouzení

Jsou zaznamenány situace, kdy se lidé
obávají přiznat si potřebu nedostatku péče,
neboť chtějí v domech s byty zvláštního

Tabulka

určení dožít.

a samostatných místností v domech s byty

o

podmínce

uvádí

počty

bytů

zvláštního určení ve vlastnictví města Děčín.

Při příjmu k pobytu jsou klienti
informováni

16

Objekt

soběstačnosti

(alespoň částečné), aby zde mohli trvale

Počet
bytů
112
93
56
261
36

Jindřichova
Krásnostudenecká
Přímá
Celkem za všechny
Celkem místností

zůstat (dům s byty zvláštního určení
nemůže suplovat DS a celodenní péči).
Mnohým péče dostačuje pouze proto, že
nechtějí celý příspěvek na péči čerpat
na služby (přispívají rodinám, jsou sami

Celkem
plocha bytů
3 347,26
3 093,80
2 531,82
8 972,88
1 503,39

Tab. 16 Domy s byty zvláštního určení Děčín

zadluženi, šetří si na pohřeb aj.).
Z

informací

z

CSS

Statutární

vyplývá,

město

Děčín

disponuje

celkem

261 byty, včetně 36 samostatných místností,

že pečovatelské služby jsou poskytovány

v domech s byty zvláštního určení. Kapacita

pouze cca 25 klientům z celého objektu

v domech s byty zvláštního určení není plně

(tj. čtvrtina). Rovněž potvrzují zkušenost,

obsazena.

že si klienti služby z příspěvku na péči

Neuspokojená

poptávka

po místech v domovech pro seniory.

hradit odmítají.

17

vzniká
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2.6 Bezpečnost
Počet registrovaných trestných činů v okrese se snižuje (v roce 2012 bylo uskutečněno celkem
4 102 trestných činů, v roce 2017 o tisíc méně). Podíl okresu Děčín na kriminalitě Ústeckého
kraje však stoupnul z 15 na 17 %. Počet objasněných případů se zvyšuje. V roce 2013 bylo
objasněno 52 % případů, v roce 2017 téměř 65 % případů. Počet dopravních nehod
se kontinuálně zvyšuje. Ve věci prevence dopravních nehod jsou činěny aktivity a realizovány
projekty. Počet požárů v okrese se snižuje (ČSÚ, 2017). Tabulka 17 představuje konkrétní data
kriminality.
Okres Děčín
Registrované trestné činy
Počet objasněných trestných činů
Dopravní nehody
Požáry

2015
3316
1 935
1315
266

2016
3136
2 007
1386
232

2017
3028
1 958
k datu neznámo
204

Tab. 17 Data kriminality

Obraz 11 srovnává vývoj kriminality v okrese v letech 2007 - 2017.
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Registrované trestné činy

Počet objasněných trestných činů

Dopravní nehody

Požáry

2017

Obr. 11 Srovnání kriminality - okres

Oproti předchozímu období má nyní městská policie dostatečný stav zaměstnanců. Tým byl
posílen o 7 členů. Dohled městské policie je navíc v šesti lokalitách podporován celkem
11 asistenty prevence kriminality (dotace na program činí 8 255 262,50 Kč a vlastní náklady
města 434 487,50 Kč). Počet asistentů bude v roce 2018 navýšen. Přednášky prevence
kriminality pokračují. Kamerový systém města je dále rozvíjen a obnovován.
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2.7 Volný čas, kultura a sport, místa přátelská rodinám,
cestovní ruch
Děčín je turisticky vyhledávaným místem s řadou atrakcí známých po celé republice
a vysoce ceněných. Via Ferrata Pastýřská stěna je unikátním fenoménem přímo v centru města.
Zámek Děčín poskytuje městu strhující panorama a blízkost národního parku činí z města
celoroční dovolenkovou lokalitu. Rozvoj turistické infrastruktury a služeb spojených
s cestovním ruchem je úzce spjat s volnočasovými aktivitami místních obyvatel a jejich
zkvalitňování tedy vede k lepší nabídce aktivního využití volného času. Tabulky 18, 19 a 20
představují přehled kulturních zařízení a akcí v Děčíně, tabulka 21 návštěvnost Oblastního
muzea v Děčíně, které je krajskou příspěvkovou organizací a tabulka 22 návštěvnost kulturních
zařízení obce.
Oblast

Kulturní a vzdělávací
zařízení

Knihovní služby
Divadla
Kina
Muzea
Památkové objekty
Zoologické zahrady
Festivaly

Kulturní akce
Diskotéky
a hudební kluby
Country zábavy
a taneční večery

Název
Zámek Děčín, p.o.
Společenský dům Střelnice
Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace
Středisko DDM Děčín – Divišova ul., Děčín IV
Středisko DDM Děčín – Boletice, Děčín XXXII
Středisko DDM Děčín – Březiny, Děčín XXVII
Botanická zahrada
Městská knihovna Děčín, p.o.
Městské divadlo Děčín, p.o.
Kino Sněžník
Oblastní muzeum v Děčíně, p. o.
Zámek Děčín, p.o.
Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, příspěvková organizace
Cesta z města, Festival Febiofest, Zarafest, Jeden svět, Studenti sobě, Festival
Pouličního divadla, Vína a medu, Zelená pro planetu, Tóny nad městy, MHF
Lípa Musica, HF Ludwiga van Beethovena, Jedeš Fest, MHF Česká Kamenice,
Děčín, Bad Schandau
Městské slavnosti, Děčínská brána, Noc kostelů, Letní kino, Děčínská Kotva,
Masopust, Den dětí, Týden nejen pro seniory, Zahájení turistické sezóny, aj.
Paroloď Děčín - Klub Škuner, Beseda Bělá, Aréna, Music club Le Garage Noir,
Restaurace Pastýřská stěna, Music club Klub Děčín
Společenský dům Střelnice, Kocanda Děčín, Restaurace Corso,

Výtvarné a fotografické
umění

Děčínský Spolek Tvůrčích Optimistů "Z ledu ven", Fotoklub Děčínský výběr
občanské sdružení PŘE-HLÍDKA, SKUPINA 96-sdružení malířů severních
Čech, ARTMATERIAL.CZ

Spolky a sdružení se
zaměřením na historii
a historická řemesla

Společnost přátel Děčína – Amici Decini, z. s. , Děčínsko-podmokelská
vlastivědná společnost

Hudba a zpěv

Děčínský pěvecký sbor, Děčínský symfonický orchestr, Pěvecký sbor
Gymnázia Děčín, Křesťanské společenství Jonáš, Svaz českých divadelních
ochotníků – soubor Karel Čapek Děčín
Tab. 18 Kulturní zařízení a akce ve městě 1
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Oblast

Sport a rekreace

Kostely, farnosti,
bohoslužby

Charitní a církevní
spolky, osvětová
činnost
Ochrana přírody

2019 – 2023

Název
Sportovní centrum, S-Centrum, Sportovní centrum DUNA, Kuželna TJ Union
Děčín, Střelnice: vzduchová střelnice SSK Boletice nad Labem, Střelnice Boletice
nad Labem, Střelnice Ludvíkovice, Střelnice MILITARY, Sportovní hala SKST
Děčín, ARMEX Sportcentrum Děčín, TJ Slavoj Chrochvice, Víceúčelová sportovní
hala Děčín, Tělocvična TJ Sokol Maxičky Děčín-Podmokly, kulečníkový klub
v Děčíně, Zimní stadion pro bruslení a hokej, Minigolf, Plavecký areál Děčín, Za
Hranice - kanoe a rafty, Cyklocentrum - KUR SPORT, Fitness centrum, DUNA
a.s. Děčín, SPORT CLUB DYNAMIC, FITNESS REHACENTRUM, s.r.o., PHYSIC
FITNESS, Schwinn cycling – spinning, FIT Maroldovka, SUNNY SKY
FITNESS, Ski servis, Kemp Děčín - rafty, kanoe, kola, koloběžky.
Koupaliště – Nebočady, Přírodní koupaliště Maxičky
Basketbalový klub Děčín z.s., BC ARMEX Děčín z.s., Bella Danza Děčín z.s.,
Bigbuba z.s., BK Děčín s.r.o., Český kynologický svaz ZKO Děčín – 060, ČSS, z.s. sportovně střelecký klub Děčín, ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Boletice n/L.,
Dc dh teaM z.s., Děčínská Asociace Futsalu, z.s., FaJJn aerobik Děčín, z.s., First
Aid Academy z.s., FK JUNIOR Děčín z.s., Fotbalová akademie Petra Voříška
z.s., HC Děčín z.s., HC Grizzly Děčín, s.r.o., JUMP FOR JOY z.s., KARATE SPORT
RELAX Děčín z.s., Karatedó Steklý, z.s., Klub vodních motoristů Děčín, z.s., Klub
železničních cestovatelů, spolek, KONKORDIA Děčín z.s., Oblastní spolek
Českého červeného kříže Děčín, Parkur klub Děčín z.s., Pionýr, z. s. - 5.
pionýrská skupina Děčín, Pionýr, z.s. – 14. pionýrská skupina Aljaška, Plastik
Model Klub Děčín - Ústí n/L modelářský klub p.s., Plavecký klub Děčín z. s.,
Potápěčský klub Děčín, z.s., POZDRAVI - pohyb, zdraví, vitalita, z. s., Self
Defense Division, z.s., SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Křešice, SK Březiny
z.s., SK Kraso Děčín, z.s., SKST Děčín, z.s., Sportovní klub Děčín, z.s., Sportovní
klub dětí a mládeže Děčín, z.s., Sportovní klub TKC Děčín, z. s., Tělocvičná
jednota Sokol Děčín, Tělocvičná jednota Sokol Jalůvčí, Tělocvičná jednota
Maxičky, TJ Gymnastika Děčín, z.s., TJ JUNIOR ROMA DĚČÍN, TJ Kajak Děčín
z.s., TJ Slavoj Děčín, z.s., TJ Sokol Bělá, TJ Spartak Boletice n.L.,z.s., TJ Union
Děčín – spolek, Triatlonový klub Triade o.s., Veslařský klub Slavia Děčín z.s.,
Volejbalový sportovní klub Spartak Děčín z.s., Život na hraně o.s.
Evangelický kostel, Kostel sv. Františka z Assisi (1858),
Kostel zasvěcený p. Marii, Kostel zasvěcený sv. Františkovi Xaverskému (1787),
Hrobní kaple sv. Jana Nepomuckého (1835), Chrám sv. Václava (1783), Chrám sv.
Vavřince (1714) a kaple Nejsvětější Trojice, Kostel Povýšení sv. Kříže s kaplí p.
Marie Sněžné (1691), Kostel sv. Václava a Blažeje (původní kostel z r. 1368) a
kaple p. Marie Pomocné (1726), Kostel zasvěcený Nejsvětější Trojici (1831),
Synagoga Děčín patřící židovské obci, Římskokatolická farnost - děkanství
(Děčín), Kostel Povýšení sv. Kříže, Kostel sv. Václava a Blažeje, Domov důchodců
Kamenická, Římskokatolická farnost (Podmokly), Kostel sv. Františka, Farní sbor
českobratrské evangelické církve, Evangelický kostel, Sborový dům, Děčínský
sbor Církve adventistů sedmého dne, Židovská obec, Synagoga v Podmoklech,
Sbor Církve bratrské v Děčíně, Sbor Křesťanské společenství Děčín, Náboženská
obec Církve československé husitské v Děčíně
Náboženská obec Církve československé husitské v Děčíně, Charitní sdružení
Děčín, Křesťanské společenství Jonáš, Židovská obec Děčín, Sbor Církve bratrské
v Děčíně, Naděje Zambii
ARNIKA Děčín, Hnutí Brontosaurus - základní článek Nomisterion Děčín
Tab. 19 Kulturní zařízení a akce ve městě 2
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Název

Spolky a sdružení

Kroužky
pro děti a mládež
Ostatní

ARBOR - spolek pro duchovní kulturu, Ars decini z.s. , Art bambini,
ARTCZECH.COM o.s., Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v
ČR-zapsaný spolek, z.s., Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Děčín,
Děčínský pěvecký sbor z. s., Děčínský symfonický orchestr, spolek, Zapsaný
spolek H_aluze, Her Majesty, z.s., Hudební spolek YXES JOKE , Indigo Děčín,
z.s. , Junák - český skaut, středisko Úsvit Děčín, z. s., Junák - český skaut,
středisko Sojčáci Děčín, z. s. , Klub ochotníků a přátel loutkového divadla –
spolek, Náboženská obec Církve československé husitské v Děčíně, Rákosníček
Děčín, z.s., Skupina 96 - Sdružení malířů severních Čech, Spektrum, z. s, Spolek
Smysl života, STO - Z LEDU VEN , Sokolská župa Severočeská-Novákova,
Zelená pro planetu, z. s., Žlutá žirafa–centrum výzkumu a vzdělávání , Mateřské
centrum Bělásek z.s. , Slunečnice, z.s., Spolek rodičů při Gymnáziu Děčín , Svaz
českých divadelních ochotníků, z.s., Židovská obec Děčín
DDM, Klub maminek Cipísek, Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna,
příspěvková organizace, Základní umělecká škola, základní školy, Městská
knihovna Děčín, p. o.
SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Děčín, Spolek železniční nostalgie Děčín Podmokly, Vegetariánský klub Děčín, Vlastenecký klub Děčín
Tab. 20 Kulturní zařízení a akce ve městě 3

Návštěvnost
Oblastní muzeum v Děčíně, p. o.

Počet akcí
2015
61

Počet
návštěvníků 2015
7 788

Počet akcí
2016
89

Počet
návštěvníků 2016
5 440

Tab. 21 Muzeum (krajská příspěvková organizace) – výsledky za rok 2017 nejsou uveřejněny
Návštěvnost kulturních zařízení města

2014

2015

2016

2017

Divadlo

35448

35293

34824

36344

Kino
Zámek Děčín, p. o.

40903

50463

56806

51022

Celkem
Děčínská sportovní, p. o.
Celkem
Městská knihovna Děčín, p. o.

51841

55256

62587

67261

265237

282672

258273

241090

5547

5441

Městské divadlo Děčín, p. o.

Čtenáři

Výpůjčky
319011
304940
Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, příspěvková organizace*
109 758

103 007

5166

5091

297429

285110

114 391

114 489

Tab. 22 Návštěvnost kulturních zařízení města
Zdroj: *Výroční zprávy subjektu Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, příspěvková organizace

Rozvoj lokálního cestovního ruchu ve městě slouží primárně místním občanům. Statutární
město Děčín vytváří příznivou atmosféru pro rozvoj volnočasových aktivit a sportu. Usiluje
o udržení a podporu prostředí pro aktivní trávení volného času místními obyvateli. Nákup
sportovních a kulturních zážitků online proto umožňuje i ve svém eshopu na portálu města.
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Životní prostředí
Mimořádným benefitem života ve městě Děčín je životní prostředí. V okrese je Národní park
České Švýcarsko, 4 chráněné krajinné oblasti, 174 maloplošných chráněných území, která
zahrnují

13

národních

přírodních

památek,

12

národních

přírodních

rezervací,

93 přírodních památek a 56 přírodních rezervací. Národní park se rozkládá na ploše 7 900 ha
a chráněné krajinné oblasti na ploše 132 960 ha. V okrese je 109 významných lokalit a celkem
5 ptačích oblastí podle soustavy Natura 2000. V okrese bylo v roce 2016 investováno celkem
897 636 000 Kč na ochranu ovzduší a klimatu (ČSÚ, 2017).
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2.8 Investice, příspěvky a dotace do prorodinné politiky
Tabulka 23 představuje příspěvky na provoz a dotace na činnost v oblasti sportu
a kultury v minulém období.
Financování sportu a kultury v Kč
Tělovýchovná činnost - dotace sportovním
subjektům
Kulturní činnost - dotace kulturním
subjektům
Děčínská sportovní, p. o.
Městské divadlo Děčín, p. o.
Městská knihovna Děčín, p. o.
Zámek Děčín, p. o.
Dům dětí a mládeže
Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna,
příspěvková organizace – zdroje města
Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna,
příspěvková organizace - dotace

2014

2015

2016

2017

7 247 890,00

7 411 000,00

7 847 074,00

9 334 034,00

1 290 000,00

1 532 897,00

1 378 000,00

1 955 000,00

13 736 000,00
9 121 000,00
16 346 511,00
11 813 706,00
4 880 000,00

14 663 000,00
9 170 000,00
16 503 000,00
11 837 000,00
5 135 000,00

15 130 154,00
9 818 000,00
16 455 000,00
12 071 744,00
5 165 000,00

16 896 772,00
10 811 000,00
19 572 000,00
14 585 000,00
5 260 070,00

12 000 000,00

12 500 000,00

13 700 000,00

14 626 000,00

313 814,00

376 586,00

471 393,00

617 919,00

Tab. 23 Investice v oblasti sportu a kultury

Tabulka 24 představuje investice Centra sociálních služeb Děčín (dále jen CSS) a zdroje,
ze kterých byly jednotlivé aktivity financovány v letech 2014 – 2017.
CSS

Náklady
organizace

Z toho z rozpočtu
SM Děčín

2014

80 074 345,71

25 798 561,00

2015

78 344 499,70

26 609 640,14

2016

80 600 867,25

25 672 411,00

2017

88 788 094,29

27 000 000,00

Zdroje financování
MPSV, Krajský úřad Ústeckého kraje,
Úřad vlády, Statutární město Děčín, úhrady klientů, úhrady
zdrav. pojišťoven, Česká Kamenice,
MPSV, Krajský úřad Ústeckého kraje, Úřad vlády, Statutární
město Děčín, úhrady klientů, úhrady zdrav. pojišťoven,
Ministerstvo zdravotnictví, Česká Kamenice, Úřad práce
Krajský úřad Ústeckého kraje - MPSV, Krajský úřad
Ústeckého kraje, Úřad vlády, Statutární město Děčín, úhrady
klientů, úhrady zdrav. pojišťoven, Ministerstvo
zdravotnictví, Česká Kamenice, Benešov nad Ploučnicí
Krajský úřad Ústeckého kraje - MPSV, Krajský úřad
Ústeckého kraje, Úřad vlády, Statutární město Děčín,
úhrady klientů, úhrady zdrav. pojišťoven, Ministerstvo
zdravotnictví, Česká Kamenice, Benešov nad Ploučnicí

Tab. 24 Náklady CSS

Tabulka 25 představuje dotace odboru sociálních věcí a zdravotnictví (OSV).
Za rok v Kč
Výdaje na aktivity
Dotace

2014
2 735 000,00

2015
103 445,39
2 653 200,00

2016
140 335,86
2 938 960,00

Tab. 25 Dotace OSV
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2017
76 865,49
3 300 000,00

2018
76 314,95
4 300 000,00

Celkem
140335,86
15 927 160,00
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3 Záměr do budoucna
Vize
Statutární město Děčín je vyhledávaným místem života pro rodinu, které uspokojuje potřeby každého
člena rodiny ve všech fázích života a životních situacích, prostřednictvím silného systému aktivit
prorodinné politiky.

Oblast – Rodina a Zaměstnání
Cíl 1
Cílem města Děčín je podpora slaďování rodinného a profesního života a zároveň přispívání
ke snižování počtu nezaměstnaných v evidenci na Úřadu práce v Děčíně.
Opatření 1.1 Podporovat vzdělávání a poradenství pro rodiče na rodičovské dovolené
k lepšímu návratu do práce
 Podporovat

pořádání

různých

vzdělávacích

kurzů/seminářů,

přednášek

prostřednictvím příspěvkových organizací města či jiných organizacích působících
ve městě.
Opatření 1.2 Podpora zaměstnávání uchazečů o zaměstnání evidovaných na Úřadu práce ČR
 Především

prostřednictvím

realizovaných

projektů,

např.

nábor

pracovníků

do „Střediska městských služeb“, či nábor asistentů prevence kriminality.
Opatření 1.3 Pracovní skupina Zaměstnanost
 Skupina zabývající se především podporou nízkokvalifikovaných zaměstnanců,
kteří představují rizikovou skupinu osob na trhu práce.
 Spolupráce s Okresní hospodářskou komorou.
 Snaha o zapojení rizikové skupiny nezaměstnaných zpět na otevřený trh práce.
 Podporovat sociální podnikání (organizovat setkání místních podnikatelů s dalšími
odborníky na tuto problematiku).
Opatření

Nositel

1.1

Náměstek/kyně primátora pro kulturu,
školství, sociální oblast a cestovní ruch,
OSV, OŠK

1.2

Primátor/ka města

1.3

Náměstek/kyně primátora pro kulturu,
školství, sociální oblast a cestovní ruch
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Dokument
3. komunitní plán sociálních služeb
města Děčín 2015 – 2018, Koordinovaný
přístup ke škole s vyšším výskytem žáků
se ztíženými životními podmínkami
Strategický plán sociálního začleňování
Děčín 2018 – 2020
Strategický plán sociálního začleňování
Děčín 2018 – 2020
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Oblast – Rodina a bydlení
Cíl 2
Cílem města Děčín je podporovat spokojený a důstojný život rodiny ve všech fázích života
v tíživých životních situacích.
Opatření 2.1 Tvorba a naplňování cílů a opatření bytové koncepce
 Analyzuje současný stav bytové situace v Děčíně.
 Vychází ze zpracovaných analýz o nejpotřebnějších cílových skupinách.
 Popisuje opatření, jaká mají být realizována v oblasti bytové politiky.
Opatření 2.2 Navyšovat kapacity pobytových služeb pro seniory
 Domov pro seniory a domov pro osoby se zvláštním režimem.
Opatření 2.3 Sdílené bydlení pro seniory
 Vytipování vhodných ubytovacích kapacit pro společné bydlení pro seniory.
Opatření 2.4 Vytvoření nouzového ubytování
 Služba pokrývající potřeby lidí, kteří se ocitli v nenadálé krizové situaci, tzn. krátkodobý
pobyt (a to i pro rodiny s dětmi).
 Stabilizace nepříznivé sociální situace rodiny či jednotlivce: aktivizace k zapojení
do řešení situace, podpora v tísnivé životní situaci, zachování rodiny pohromadě vede
k upevnění rodinných vztahů, podpora soběstačnosti rodiny či jednotlivce vedoucí
k obnově samostatného života.
Opatření 2.5 Příprava a realizace projektů zaměřených na bydlení:


bytový dům Vilsnická – navýšení o 13 bytů



sociální bytové jednotky v ul. Krokova, navýšení o 3 sociální byty



bytový dům se sociálními byty v ul. Fűgnerova, navýšení o 11 sociálních bytů



domov pro osoby se zvláštním režimem (DZR) Křešice



domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) Boletice



rozšíření kapacity Azylové domu

 Prostřednictvím dotačních titulů město Děčín bude postupně realizovat projekty
zaměřené na bydlení pro různé cílové skupiny.
Opatření 2.6 Domy s byty zvláštního určení
 Realizovat změny pravidel.
 Zřídit bezbariérové byty.
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Opatření 2.7 Zajištění provozu bytů zvláštního určení na adrese Krásnostudenecká č. 104/A
 Podpora bydlení seniorů s nízkými příjmy. Šíření osvěty, preventivní práce
a depistáž terénu k zachycení seniorů s nízkými příjmy.
Opatření 2.8 Ekonomická stabilizace klientů
 Nastavení hospodaření a zajištění stálého bydlení – eliminace sociálně patologických
jevů u seniorů (bezdomovec, zadlužování, páchání trestné činnosti, závislost, aj.).
Opatření 2.9 Zavedení systému prostupného bydlení pro možnost přestěhování se do bytu
zvláštního určení s vlastním sociálním zařízením
 Za účelem pomoci rodinám při opouštění nevhodného/patologického prostředí.
Opatření 2.10 Podporovat rodinnou zástavbu
 Vytvářet zasíťované území prostřednictvím dotačních titulů.
Opatření

Nositel

2.1

OMH, OR, OSV

2.2
2.3
2.4

OMH, OSV
OMH, OSV
OMH, OSV

2.5

OR, OMH, OSV

2.6
2.7
2.8
2.9

OMH, OSV
OMH, OSV
OSV
OSV, OMH
Náměstek/kyně
primátora pro
kulturu, školství,
sociální oblast a
cestovní ruch

2.10

Dokument
Bytová koncepce města Děčín 2019 – 2024,
Strategický plán rozvoje města Děčín 2014 – 2020
3. komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2015 – 2018
3. komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2015 – 2018
3. komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2015 – 2018
Strategický plán rozvoje města Děčín 2014 – 2020, Strategický
plán sociálního začleňování Děčín 2018 – 2020
3. komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2015 – 2018
3. komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2015 – 2018
3. komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2015 – 2018
3. komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2015 – 2018

Koncepce prorodinné politiky města Děčín 2019 – 2023

Oblast – Rodina a vzdělávání
Cíl 3
Cílem města Děčín je zajistit fungující školy a školská zařízení, podporovat zvyšování kvality
vzdělávání na školách, modernizovat budovy a vybavení škol a podporovat zájmové
vzdělávání.
Opatření 3.1 Plnění cílů v rámci vytvořené Koncepce rozvoje školství statutárního města
Děčín 2016 – 2020
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Opatření 3.2 Rozvoj kariérového poradenství
 Uskutečnit v rámci realizace projektu „Škola pro všechny“.
Opatření 3.3 Koordinovaný přístup
 Nadále zajišťovat podporu školám s vyšším výskytem žáků se ztíženými životními
podmínkami.
Opatření 3.4 Zajištění bezbariérovosti škol a školských zařízení
 Postupně zlepšovat bezbariérové prostředí, úpravy vstupů a vnitřních částí škol
a

školských

zařízení.

V nejbližší

době

jsou

plánované

bezbariérové

úpravy

v následujících školách a školských zařízeních:


MŠ Liliová, Děčín II (orientační náklady 920 tis. Kč za výstavbu plošiny
a sociálního zařízení, zpracovaná PD),



ZŠ Bezručova, Děčín IV (orientační náklady 1 950 tis. Kč za výstavbu rampy, plošiny,
sociálního zařízení, zpracovaná PD),



ZŠ, ŠD, ŠJ Kamenická, Děčín II (orientační náklady 6 200 tis. Kč za výstavbu ramp,
plošin, výtahů, sociálních zařízení, zpracovává se PD),



ZŠ, ŠD, ŠJ Na Pěšině, Děčín IX (orientační náklady 3 500 tis. Kč za výstavbu ramp,
plošin, výtahů, sociálních zařízení, zpracovává se PD).

Opatření 3.5 Sportovní zázemí pro školy, výstavby sportovních multifunkčních hřišť při ZŠ
 Podpora tělesné výchovy a trávení volného času dětí. V nadcházejícím období jsou
plánované výstavby multifunkčních hřišť při ZŠ:


ZŠ Míru 152, DC XXXII (rekonstrukce původního sportoviště, vznik multifunkčního
hřiště s oplocením, příprava PD, plánovaná realizace 2019 - 2020),



ZŠ Školní 1544/5, DC VI (výstavba nového multifunkčního hřiště na místě stávající
asfaltové plochy, příprava PD v roce 2019),



ZŠ Kosmonautů 177, DC XXVII (rekonstrukce původního atletického oválu včetně
sektoru pro sprint a skok daleký, vrh koulí, příprava PD v roce 2019).

Opatření 3.6 Revitalizace zahrad mateřských škol
 Výměna dožilých, případně přemístění vyhovujících herních prvků a terénní úpravy
školních zahrad tak, aby herní prvky byly uspořádány vzhledem k potřebám výuky dětí
předškolního věku:


MŠ Krásný Studenec 131, DC XXIV (zpracovaná PD, doplnění herních prvků, terénní
úpravy zahrady včetně oplocení),



MŠ Školní 1475/17, DC VI (studie),



MŠ Weberova 1535/16, DC VI (studie),



MŠ Chmelnická 44 – Vilsnice, DC XII (studie),



MŠ Májová 372, DC XXXII,
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MŠ K. H. Borovského 336, DC XXXII,



MŠ Dlouhá 112, DC XXXI,



MŠ Rakovnická 306, DC III,



MŠ Liliová 277/1, DC II,



MŠ Kosmonautů 178, DC XXVII,



MŠ Saská 259/40, DC X,



MŠ Srní 97, DC XVII – Jalůvčí,



MŠ Rudolfova 76, DC IX,



MŠ Na Pěšině 331, DC IX.

2019 – 2023

Opatření 3.7 Podporovat zavádění inovativních postupů
Opatření 3.8 Podpořit zvyšování kvality vzdělávání
 Zajistit odpovídající technický standard budov MŠ a ZŠ pro zvýšení kvality vzdělávání,
zejména směrem k technickému a přírodovědnému vzdělávání (zřizování a vybavování
odborných učeben).
 Podporovat výuku německého jazyka.
Opatření
3.1

Nositel
OŠK, Náměstek/kyně primátora
pro kulturu, školství, sociální
oblast a cestovní ruch

Dokument
Koncepce rozvoje školství statutárního
města Děčín 2016 – 2020

3.2

OŠK, OR

3.3

Náměstek/kyně primátora pro
kulturu, školství, sociální oblast a
cestovní ruch

3.4

OMH, OŠK, OR

3.5

OMH, OŠK, OR

3.6

OMH, OŠK, OR

3.7

3.8

Náměstek/kyně primátora pro
kulturu, školství, sociální oblast a
cestovní ruch
Náměstek/kyně primátora pro
kulturu, školství, sociální oblast a
cestovní ruch
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Oblast – Rodina a sociální služby a aktivity, zdravotní
péče
Cíl 4
Cílem města Děčín je podporovat služby, projekty a programy zaměřené na prevenci rizikových
jevů vedoucích k sociálnímu vyloučení, či ohrožení sociálním vyloučením.
Opatření 4.1 Podpora seniorů
 Cílem je poskytnout seniorům takové sociální služby, které podporují jejich aktivní život,
nabízejí jim možnost zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, ale také kvalitní
pobytové služby.
Opatření 4.2 Rodinné poradenství
 Provádět prostřednictvím kvalitních sociálních služeb jako jsou odborné poradenství,
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní programy.
Opatření 4.3 Primární prevence
 Předcházet rizikovému chování dětí a mládeže. Podporovat prevenci rizikového
chování dětí a rozvíjet spolupráci všech vstupujících aktérů. Snížit počet rodin
s problémy, počet dětí v evidenci OSPOD (trestná činnost, přestupky, výchovné
problémy, aj.).
Opatření 4.4 Podporovat nízkoprahová centra pro děti a mládež
 V rámci dotačních titulů zajišťovat možnost smysluplného trávení volného času
mládeže, podporovat děti a mládež při zvládání náročného životního období, provázet
je při hledání a utváření vlastní identity, posilovat jejich motivaci ke vzdělávání,
vykonávat preventivní a edukační činnost.
Opatření 4.5 Zajistit dostupnost základní zdravotnické péče a udržet pohotovost
Opatření 4.6 Podporovat pracovní skupiny realizující péči o seniory prostřednictvím
spolupráce všech participujících organizací
Opatření 4.7 Zajistit kvalitní služby pro rodiny v nepříznivé sociální situaci způsobené
zdravotním postižením nebo věkem
Opatření 4.8 Udržet a rozvíjet terénní programy
 Provádět v rámci realizovaného projektu „Koordinátor terénní práce v Děčíně“ a ve
spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování.
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Opatření

Nositel

4.1

OSV

4.2

OSV, OŠK

4.3

OSV, MP, OŠK

4.4

OSV, Koordinátor TP v DC

4.5

Náměstek/kyně primátora pro
kulturu, školství, sociální oblast a
cestovní ruch

4.6

OSV

4.7

OSV

4.8

OSV, OR, Koordinátor TP v DC

2019 – 2023

Dokument
3. komunitní plán sociálních služeb města
Děčín 2015 – 2018
3. komunitní plán sociálních služeb města
Děčín 2015 – 2018
3. komunitní plán sociálních služeb města
Děčín 2015 – 2018
3. komunitní plán sociálních služeb města
Děčín 2015 – 2018, Strategický plán
sociálního začleňování Děčín 2018 – 2020
Strategický plán rozvoje města Děčín 2014 –
2020
3. komunitní plán sociálních služeb města
Děčín 2015 – 2018
3. komunitní plán sociálních služeb města
Děčín 2015 – 2018
Strategický plán sociálního začleňování
Děčín 2018 – 2020

Oblast – Rodina a bezpečnost
Cíl 5
Cílem města je nadále zajišťovat bezpečnost ve městě a podporovat programy zaměřené
na prevenci rizikových jevů ve městě.
Opatření 5.1 Modernizace kamerového systému ve městě
Opatření 5.2 Přednášková činnost MP na ZŠ a SŠ
 Zajistit přednáškovou činnosti na školách.
 Podporovat nízkoprahová zařízení.
Opatření 5.3 Navyšování počtu strážníků
 V rámci dotačních titulů udržet stávající stav počtu strážníků MP a APK a popřípadě
jejich stav navyšovat dle potřeby.
Opatření
5.1

Nositel
MP

5.2

MP, OSV

5.3

MP, OR

Dokument
Strategický plán rozvoje města Děčín 2014 – 2020
Strategický plán rozvoje města Děčín 2014 – 2020,
3. komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2015 –
2018
Strategický plán rozvoje města Děčín 2014 – 2020
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Oblast – Rodina a volný čas, kultura a sport, cestovní
ruch, místa přátelská rodinám
Cíl 6
Cílem města je zvyšovat kvalitu a dostupnost volnočasových aktivit, kultury a sportu
pro místní obyvatele, podporovat spolupráci a koordinaci aktérů v oblasti kultury, sportu
a volného času. Rozvíjet a revitalizovat místní infrastrukturu cestovního ruchu včetně služeb
a zatraktivnit tak město Děčín pro místní obyvatele i turisty. Podporovat lokální rozvoj
turistiky místních občanů. Rozvíjet možnosti trávení volného času a zážitků místních
obyvatel.
Opatření 6.1 Podporovat cestovní ruch a rozvíjet možnosti trávení volného času občany
města
Opatření 6.2 Dostupnost kulturních a sportovních a dalších volnočasových aktivit
ve městě
 Zachovat společenské akce jako jsou: Městské slavnosti, rozsvícení vánočního stromku,
Mezinárodní hudební festival, Tyršův Děčín, Zahájení turistické sezóny, Rogalo DC.
Opatření 6.3 Sportovní den pro seniory
 Pořádat kulturní a sportovní akce pro seniory s heslem „Stárněte aktivně“.
Opatření 6.4 Hřiště pro seniory
 Realizovat venkovní tělocvičnu pro seniory.
Opatření 6.5 Týden nejen pro seniory/Den zdraví a služeb
 Zajistit akci Nejen pro seniory, kterou pořádá město Děčín. Součástí této akce je
i mezinárodní den seniorů, přednášky, prohlídky, divadelní představení, dny
otevřených dveří v některých sociálních službách aj. Týden (nejen) pro seniory bude
pokračovat i v dalších letech.
Opatření 6.6 Pétanque hřiště
 Realizovat hřiště.
 Hra je určená pro každého (bez omezení v podobě věku a fyzické kondice) a velmi
vhodná k vytvoření vztahů mezi skupinami občanů, kteří často tráví volný čas odděleně
(senioři s dětmi, osoby bez omezení pohybu či orientace s občany s omezením pohybu
či orientace). Princip hry je velmi jednoduchý, ale dokonalé zvládnutí techniky a taktiky
vyžaduje pravidelný trénink.
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Opatření 6.7 Přírodní tělocvičny pro dospělé
Opatření 6.8 Aktivizace seniorů v domech s byty zvláštního určení, posílení kulturních akcí
přímo v místě bydliště
Opatření 6.9 Setkávání seniorů se zástupci města (otevřené kulaté stoly), diskuze o potřebách
seniorů
Opatření 6.10 Zajistit a podporovat dostatečnou nabídku volnočasových aktivit
Opatření 6.11 Propagovat volnočasové aktivity
 Na webu města, Enter, ve Zpravodaji, v Časopise pro turisty, nebo plošnou propagací.
Opatření 6.12 Podporovat cyklistické sítě ve městě
 Zkvalitňovat cyklotrasy, zajišťovat mobiliář, aj.
Opatření 6.13 Odstraňovat bariéry ve městě
 Postupně

zlepšovat

bezbariérové

prostředí

prostřednictvím

investic

v rámci

rekonstrukcí veřejných prostranství, silničních komunikací a chodníků nebo úprav
vstupů a vnitřních částí veřejných budov a zastávek veřejné dopravy.
Opatření 6.14 Hledat možností pro vybudování prostoru na neorganizovaná setkávání
 Např.: nadále podporovat fungování grilovacích míst.
Opatření 6.15 Zatraktivňovat okolí Labe a zabydlet břehy Labe
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Opatření
6.1
6.2
6.3

Nositel
OPO, OŠK
OŠK, OPO
OSV

6.4

OSV, OMH, OKD

6.5

6.7

OSV
OKD, OR, OMH,
architekt města
OMH

6.8

OŠK, OSV

6.9

Náměstek/kyně
primátora pro kulturu,
školství, sociální oblast
a cestovní ruch, OSV

Koncepce prorodinné politiky města Děčín 2019 – 2023

6.10

OŠK

Kulturní plán města Děčín 2014 – 2020,
Plán rozvoje sportu města Děčín 2018 -2028

6.6

6.12

OPO, OŠK, Tiskové
oddělení
OR

6.13

OSV, OMH, OR

6.14
6.15

OPO
OPO

6.11

Dokument
Koncepce prorodinné politiky města Děčín 2019 – 2023
Koncepce prorodinné politiky města Děčín 2019 – 2023
Koncepce prorodinné politiky města Děčín 2019 – 2023
3. komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2015 –
2018, Koncepce prorodinné politiky
Koncepce prorodinné politiky města Děčín 2019 – 2023
3. komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2015 –
2018, Koncepce prorodinné politiky
Koncepce prorodinné politiky
Kulturní plán města Děčín 2014 – 2020, Plán rozvoje sportu
města Děčín 2018 -2028, 3. komunitní plán sociálních služeb
města Děčín 2015 – 2018

Strategický plán rozvoje města Děčín 2014 – 2020
Strategický plán rozvoje města Děčín 2014 – 2020
Strategický plán rozvoje města Děčín 2014 – 2020, Koncepce
prorodinné politiky města Děčín 2019 – 2023,
3. komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2015 – 2018
Koncepce prorodinné politiky města Děčín 2019 – 2023
Koncepce prorodinné politiky města Děčín 2019 – 2023
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Oblast – Rodina a institucionální zakotvení a finanční
podpora prorodinné politiky města
Cíl 7
Cílem města je institucionální zabezpečení realizace prorodinné politiky města včetně
personálního zajištění tak, aby bylo možné podporovat aktivity občanů.
Opatření 7.1 Zpracovávat zprávy o plnění koncepce pro Radu města
 Provádět dvakrát ročně.
Opatření 7.2 Zpracovávat akční plán prorodinné politiky
 Provádět každoročně v průběhu 3. kvartálu.
Opatření 7.3 Zajišťovat propagaci prorodinné politiky
 Propagovat ve Zpravodaji, na webu města, apod.
Opatření 7.4 Zajistit prostoupení rodinné politiky do dalších politik města
Opatření 7.5 Zajistit formulaci opatření prorodinné politiky do Strategického plánu rozvoje
města Děčín
Opatření 7.6 Vyměňovat si zkušenosti s ostatními obcemi
 Pořádat různé kulaté stoly, v rámci projektu Ústeckého kraje „Krajská rodinná politika“
Opatření 7.7 Provedení analýzy péče o seniory
Opatření Nositel
7.1
OR
7.2
OR
OSV, OŠK, Tiskové
7.3
oddělení
Náměstek/kyně primátora
pro kulturu, školství,
7.4
sociální oblast a cestovní
ruch
7.5
OR
Náměstek/kyně primátora
pro kulturu, školství,
7.6
sociální oblast a cestovní
ruch
7.7

OSV

Dokument
Koncepce prorodinné politiky města Děčín 2019 – 2023
Koncepce prorodinné politiky města Děčín 2019 – 2023
Koncepce prorodinné politiky města Děčín 2019 – 2023

Koncepce prorodinné politiky města Děčín 2019 – 2023
Koncepce prorodinné politiky města Děčín 2019 – 2023
Koncepce prorodinné politiky města Děčín 2019 – 2023
3. komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2015 –
2018
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Oblast – Rodina a komunikace s rodinami
Cíl 8
Cílem města je informovanost rodin o prorodinných opatřeních a aktivitách města,
příspěvkových organizací a dalších subjektů.
Opatření 8.1 Zapojit rodiny do realizace prorodinné politiky
 Provádět v rámci dotazníkového šetření (přes jednotlivé příspěvkové organizace).
Opatření 8.2 Provádět osvětovou činnost, uveřejňovat pravidelné informace na webových
stránkách města nebo ve Zpravodaji
Opatření 8.3 Pravidelně aktualizovat obsah portálu prorodinné politiky města Děčín
Opatření
8.1

Nositel
OSV, OŠK, OPO

8.2

OSV, OŠK, OPO

8.3

OSV, OŠK, OPO

Dokument
Koncepce prorodinné politiky města Děčín
2019 – 2023
Koncepce prorodinné politiky města Děčín
2019 – 2023
Koncepce prorodinné politiky města Děčín
2019 – 2023

Navrhované aktivity k dosažení cílů a vizí
Plánované projekty spojené s náplní prorodinné politiky od září roku 2018:
Rodina a bydlení






Optimalizace kapacit azylového domu (navýšení počtu lůžek pro lidi bez přístřeší, ženy
a vícečetné rodiny)
Rekonstrukce bytových jednotek v ul. Fűgnerova na sociální bydlení (rekonstrukce
objektu, kde vznikne 11 sociálních bytů pro osoby v bytové nouzi)
Rekonstrukce objektu Vilsnická (výstavba startovacích bytů)
Domov pro seniory se zvláštním režimem Křešice
Domov pro osoby pro zdravotně postižené Boletice

Rodina a volný čas









Pěší a cyklolávka přes Labe
Cyklostezka za Kauflandem
Propojení Labské cyklostezky na ul. U Plovárny
Odstraňování bariér v Děčíně
Multifunkční sportoviště u zimního stadionu
Obnova a modernizace dětských hřišť při MŠ
Týden nejen pro seniory
Pétanque a cvičební prvky pro seniory
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Rodina a vzdělávání



Škola pro všechny (inkluzivní vzdělávání)
Bezbariérové školy a školská zařízení (MŠ Liliová, ZŠ Bezručova, ŠJ Jungmannova)

Návrh programu prostupného bydlení v Děčíně
Smysl programu prostupného bydlení v Děčíně
1) Pomoc rodinám při opouštění nevhodného/patologického prostředí
Smyslem

tohoto

pilotního

programu

je

umožnit

motivovaným

jedincům

a rodinám opustit prostředí, které znemožňuje plnohodnotnou sociální integraci pobytové sociální služby, případně sociálně vyloučené lokality. Azylový dům slouží
jako akutní řešení životní krize, k dlouhodobému pobytu však není vhodný. Přísný
režim, nízká míra soukromí a vysoká koncentrace problematických osob vytvářejí
nepřirozené prostředí, které má s fungováním v běžném životě málo společného.
Přizpůsobování se těmto okolnostem dlouhodobě vytváří bariéru, která znemožňuje
klientům obstát mimo toto prostředí. Jedná se také o osoby bez prostředků, zadlužené
mnohdy stigmatizované na trhu s bydlením a zranitelné.
2) Budování know-how města Děčín
Získané zkušenosti při realizaci programu bude možné upotřebit při výkonu sociální
práce a při případném zavádění sociálního bydlení.
Základní parametry programu


Pro účely programu je vyčleněno několik bytů z bytového fondu města Děčín. Ideální
v dispozici 2+1 (3x), 3+1 (1x), garsoniéra (1). Alespoň jeden v přízemí



Byty jsou nevybavené - nájemník tak získá vztah k bytu, protože bude participovat na
vybavení domácnosti. Nábytek lze zajistit celkem snadno (např. přes SMS Děčín)



Byty nejsou kvótně přiřazeny jednotlivým službám

Výběr účastníků programu






Účast v programu bude nabídnuta klientům následujících služeb:
o

Azylový dům (CSS)

o

Doléčovací centrum (CSS)

o

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (různí poskytovatelé)

S každým zájemcem o účast v programu bude sepsána:
o

Smlouva

o

Individuální plán

o

Přihláška do programu (sepíše zvlášť sociální pracovník)

o

Splátkový kalendář (velmi pravděpodobně u většiny uchazečů)

O přidělení bytu rozhoduje komise nezainteresovaných odborníků (žádný nesmí mít
kandidáty v přímé péči). Ideální složení zástupců: OSV, CSS, ÚP ČR, OMH



Každá žádost bude zhodnocena na základě kritérií s předem danou vahou
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Bezdlužnost vůči městu není podmínkou, sjednaný splátkový kalendář však ano.
Zaměstnanost také nesmí být podmínkou, ale může být zvýhodňujícím kritériem
při výběru

Forma podpory účastníků a vyhodnocování spolupráce


Každému účastníkovi je přiřazen klíčový pracovník – sociální pracovník OSV. Sleduje
naplňování individuálního plánu, komunikuje s OMH.



Bude doporučena účastníkům doprovodná služba (SAS RD, terénní programy), která
bude pomáhat naplňovat individuální plán. V rámci podpory by měly být akcentovány
prvky finančního plánování prevence ztráty bydlení, hledání navazujícího bydlení



Individuální plán by měl být skutečně postaven na možnostech daného nájemníka.
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Závěr
Koncepce prorodinné politiky města Děčín 2019 – 2023 navazuje na dokument platný do roku 2018.
V období 2014 – 2018 bylo dosaženo pokroku ve všech oblastech definovaných koncepcí. Díky
nastaveným cílům a aktivitám k jejich naplňování například vzniknou sociální byty určené
pro osoby v bytové nouzi, došlo ke zlepšení prostředí pro život, byla navázána Česko-německá
spolupráce, došlo ke zvýšení bezpečnosti ve městě, byly podpořeny mezigenerační vztahy,
byl nastaven systém ve školách, jak pracovat s dětmi, které mohou být ohrožené školním
neúspěchem, byli podpořeni uchazeči o zaměstnání a neaktivní osoby starší padesáti let, došlo
ke zlepšení kvality bydlení v městských bytech, podpoře uchazečů v evidenci úřadu práce,
k celkovému zvýšení zaměstnanosti a propojení sociálních služeb ve městě, byly podpořeny
osoby v nepříznivých životních situacích.
Koncepce pro léta 2019 – 2023 navazuje na vykonané aktivity a vytyčuje nové cíle
pro zlepšení života rodin tak, aby město Děčín bylo vyhledávaným místem života pro rodinu,
které uspokojuje potřeby každého jejího člena ve všech fázích života a životních situacích.
Prorodinná politika pro roky 2019 – 2023 bude především podporovat slaďování rodinného
a profesního života a přispívat ke snižování počtu nezaměstnaných v evidenci úřadu práce,
podporovat spokojený a důstojný život členů rodiny ve všech fázích života, a to i v tíživých
životních situacích, zajistí fungující školy a školská zařízení, bude podporovat zvyšování
kvality vzdělávání na školách, modernizovat budovy a vybavení škol a podporovat zájmové
vzdělávání, podporovat služby, projekty a programy zaměřené na prevenci rizikových jevů
vedoucích k sociálnímu vyloučení, či ohrožení sociálním vyloučením, zajišťovat bezpečnost
ve městě a podporovat programy zaměřené na prevenci rizikových jevů ve městě, zvyšovat
kvalitu a dostupnost volnočasových aktivit, kultury a sportu pro místní obyvatele, rozvíjet
a podporovat lokální rozvoj turistiky místních občanů, se všemi možnostmi trávení volného
času místních obyvatel.
Nová koncepce prorodinné politiky bude v pravidelných intervalech revidována,
za účelem jejího přizpůsobování konkrétním požadavkům dalších období. Veškerá data
potřebná k sestavení navazující koncepce budou sbírána po celou dobu platnosti té aktuální.
Nejedná se o samoúčelný dokument, naplánované aktivity k plnění cílů koncepce budou
plněny dle stanoveného harmonogramu. Budou pravidelně vyhodnocovány přínosy
a dopady, ale i shromažďovány nové požadavky obyvatel města tak, aby i budoucí Koncepce
prorodinné politiky města Děčín na roky 2024 – 2029 navázala na dosažené cíle a reagovala
na aktuální potřeby města.
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Seznam zkratek a symbolů
akt.
APK
apod.
CSS
č.
ČR
ČSÚ
ČVUT
DC
DDM
DOZP
DPS
DS
DZR
ESF ČR
ha
ITI
Kč
km2
KS OZP
m
Min.
mm
MM Děčín
MP
MPSV
MŠ
NNO
NZDM
Obr.
OHK
OMH
OPO
OR
ORP
OSPOD
OSV
OSVZ
OŠK
OŽP
PD

aktuální
Asistent prevence kriminality
a podobně
Centrum sociálních služeb
číslo
Česká republika
Český statistický úřad
České vysoké učení technické
Děčín
Dům dětí a mládeže
Domov pro osoby se zdravotním pojištěním
Dům s pečovatelskou službou
Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem
Evropský sociální fond v ČR
hektar
Integrované územní investice
Koruny české
kilometr čtvereční
Koordinační skupina pro osoby se zdravotním postižením
metr
minimálně
milimetr
Magistrát města Děčín
Městská policie
Ministerstvo práce a sociálních věcí
mateřská škola
Nevládní nezisková organizace
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
obraz
Okresní hospodářská komora
Odbor místního hospodářství
Odbor provozní a organizační
Odbor rozvoje
Obec s rozšířenou působností
Orgán sociálně právní ochrany dětí
Odbor sociálních věcí
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Odbor školství a kultury
Odbor životního prostředí
Projektová dokumentace
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p.o.
PSP ČR
SAS RD
SMDC
SM Děčín
SMS
s.r.o.
SŠ
SVL
Tab.
tis.
UUT
ÚP ČR
VŠ
z. s.,
ZŠ

příspěvková organizace
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Statutární město Děčín
Statutární město Děčín
Středisko městských služeb
společnost s ručením omezeným
střední škola
Sociálně vyloučená lokalita
tabulka
tisíc
Umělé ukončení těhotenství
Úřad práce České republiky
vysoká škola
zapsaný spolek
základní škola
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Název:
Stanovisko obce k zápisu nového oboru vzdělání 79-01-B/01 základní škola speciální do rejstříku škol
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo žádost Křesťanské základní školy Nativity o vydání stanoviska obce k zápisu
nového oboru vzdělání 79-01-B/01 základní škola speciální do rejstříku škol a
rozhodlo
vydat stanovisko: Statutární město Děčín nemá námitek k zápisu nového oboru vzdělání 79-01-B/01 základní
škola speciální do rejstříku škol v Křesťanské základní škole Nativity, Potoční 51, 407 11 Děčín XXXI.

Stanovisko RM:
Rada města usnesením č. RM 18 17 39 03 ze dne 09.10.2018 doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o
vydání stanoviska: Statutární město Děčín nemá námitek k zápisu nového oboru vzdělání 79-01-B/01
základní škola speciální do rejstříku škol v Křesťanské základní škole Nativity, Potoční 51, 407 11 Děčín XXXI.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

Rada města doporučuje rozhodnout.

Důvodová zpráva:
Dne 03.09.2018 byla na odbor školství a kultury podána žádost Mgr. Jindřišky Vopatové, ředitelky Křesťanské
základní školy Nativity o vydání stanoviska obce k zápisu nového oboru vzdělání 79-01-B/01 základní škola
speciální do rejstříku škol. Tuto žádost předkládáme v příloze č. 1.
Důvodem žádosti je skutečnost, je škola v minulosti přijala žáka s poruchou autismu v kombinaci s mentální
retardací, kerý je vzděláván podle individuálního plánu dle oboru základní škola speciální. Po kontrole České
školní inspekce bylo škole vytknuto, že navzdory dobrým podmínkám a prospívání žáka, jej škola nemůže
dále vzdělávat, pokud nebude mít v rejstříku škol zapsán obor základní škola speciální. Škola tak chce
dodatečně zasat tento obor do rejstříku škol a školských zařízení.
Stanovisko obce patří dle § 147 odst. 1 písm. p) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), mezi náležitosti, které je nutné předložit při žádosti o
zápis nebo změnu zápisu školy nebo školského zařízení do rejstříku škol.
Žádost Mgr. Vopatové byla předložena Komisi výchovy a vzdělávání, která o žádosti hlasovala elektronicky.
Komise výchovy a vzdělávání souhlasí se zapsáním nového oboru vzdělávání do rejstříku škol.
Vyjádření:

Příloha:

priloha_1_zadost_NATIVI
TY_anon.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Mgr. Bc. Iva Bajerová

Předkladatel:

Ing. Ondřej Smíšek

OSK

3.12.2018 14:31 podepsáno
4.12.2018 17:57 podepsáno

Křesťanská základní škola Nativity
Potoční 51, 407 11 Děčín XXXI-Křešice

Statutární město Děčín
Odbor školství a kultury
Mírově nám. 1175/5
Děčín IV
405 38

15.7.2018

Věc: Žádost o stanovisko k zápisu nového oboru vzdělání 79-01-B/01 základní
škola speciální
Žádám o stanovisko obce k zápisu oboru vzdělávání 79-01-B/01 základní škola
speciální v Křesťanské základní škole Nativity s kapacitou 4 žáci.
Důvodem žádosti je skutečnost, že jsme v minulosti přijali žáka s poruchou autismu v
kombinaci s mentální retardací, který je vzděláván podle, individuálního plánu dle
oboru základní škola speciální. Žáka jsme přijali po konzultaci s ŠPC Nautis a ve
spolupráci s tímto zařízením jsme vytvořili podmínky a personální zajištění takové,
aby tehto žák mohl být účinně vzděláván přiměřeně k jeho schopnostem. Žák je
integrován do běžné třídy naší školy.
Po kontrole České školní inspekce nám bylo vytknuto, že navzdory dobrým
podmínkám a prospívání žáka, jej nemůžeme ve škole dále vzdělávat, pokud
nebudeme mít v rejstříku škol zapsán obor základní škola speciální.
Rádi bychom tedy dodatečně do rejstříkou škol a školských zařízení zapsali tento
obor pro 4 žáky s možností v každě z běžných tříd integrovat 1 žáka vzdělávaného v
tomto oboru.

S pozdravem.

MgrfFJindřišKa Vopátová
ředitelka školy
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Název:
Stanovisko obce k zápisu nového oboru vzdělávání - základní škola speciální do rejstříku škol
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo žádost Výchovného ústavu, dětského domova se školou, střediska výchovné
péče, základní školy, střední školy a školní jídelny Děčín XXXII, Vítězství 70 o vydání stanoviska obce k
zápisu nového oboru vzdělávání - základní škola speciální do rejstříku škol a
rozhodlo
vydat stanovisko: Statutární město Děčín nemá námitek k zápisu nového oboru vzdělávání - základní škola
speciální do rejstříku škol ve Výchovném ústavu, dětském domově se školou, středisku výchovné péče,
základní škole, střední škole a školní jídelně Děčín XXXII, Vítězství 70.

Stanovisko RM:
Rada města usnesením č. RM 18 18 39 09 ze dne 23.10.2018 doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o
vydání stanoviska: Statutární město Děčín nemá námitek k zápisu nového oboru vzdělávání - základní škola
speciální do rejstříku škol ve Výchovném ústavu, dětském domově se školou, středisku výchovné péče,
základní škole, střední škole a školní jídelně Děčín XXXII, Vítězství 70.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

Rada města doporučuje rozhodnout.

Důvodová zpráva:
Dne 16.10.2018 byla na odbor školství a kultury doručena žádost Mgr. Bc. Rudolfa Jakubce, ředitele
Výchovného ústavu, dětského domova se školou, střediska výchovné péče, základní školy, střední školy a
školní jídelny Děčín XXXII, Vítězství 70 o vydání stanoviska obce k zápisu nového oboru vzdělávání - základní
škola speciální do rejstříku škol. Tuto žádost předkládáme v příloze č. 1.
Výše uvedené školské zařízení je určeno pro chlapce, kteří mají nařízenu ústatní výchovu nebo uloženu
ochrannou výchovu. Jako jediní v České republice mají oddělení pro děti s extrémními poruchami chování.
Součástí školského zařízení je také základní škola. Vzhledem k situaci, že žáci jsou do tohoto zařízení
zařazeni na základě soudního rozhodnutí, není možné si děti vybírat, ani je odmítat. Dle vyjádření ředitele
zařízení na základě zkušeností a zpráv diagnostických ústavů, budou stále častěji do tohoto zařízení
umisťovány děti se střední mentální retardací, které se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu
základní škola speciální. Aby bylo možno kontinuálně pokračovat ve vzdělávání těchto žáků, je tedy potřeba
zařadit do školského rejstříku obor zvdělávání - základní škola speciální.
Stanovisko obce patří dle § 147 odst. 1 písm. p) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), mezi náležitosti, které je nutné předložit při žádosti o
zápis nebo změnu zápisu školy nebo školského zařízení do rejstříku škol.
Protože v současné době není ustanovena Komise výchovy a vzdělávání, žádost Mgr. Bc. Jakubce nebyla
komisi předložena.
Vyjádření:

Příloha:

Priloha_c_1_zadost_vych
_ust_anon.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Mgr. Bc. Iva Bajerová

Předkladatel:

Ing. Ondřej Smíšek

OSK

3.12.2018 12:45 podepsáno
4.12.2018 17:58 podepsáno

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM
Konané dne: 13. 12. 2018

ZM

18

09

06

23

Název:
Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace - změna člena Řídícího výboru
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo problematiku zastoupení statutárního města Děčín v Řídícím výboru
Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace a s ohledem na změnu ve vedení města
mění
člena Řídícího výboru Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace (ITI ÚChA) za statutární
město Děčín, jímž byl doposud Ing. Valdemar Grešík, na Ing. Vladislava Rašku s platností od 14.12.2018.
Zástupcem člena Řídícího výboru bude nadále Ing. Jiří Anděl CSc.

Stanovisko RM:
Rada města projednala problematiku zastoupení statutárního města Děčín v Řídícím výboru Integrované
strategie Ústecko-chomutovské aglomerace a s ohledem na změnu ve vedení města doporučuje
zastupitelstvu města změnit člena Řídícího výboru Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace
(ITI ÚChA) za statutární město Děčín, jímž byl doposud Ing. Valdemar Grešík, na Ing. Vladislava Rašku s
platností od 14.12.2018. Zástupcem člena Řídícího výboru bude nadále Ing. Jiří Anděl CSc.

Cena:
Návrh postupu:

0,00

Důvodová zpráva:
Úvod
Evropská komise (EK) zavedla pro programové období 2014 – 2020 tzv. územní dimenzi, jejímž principem je
diferencovaná podpora do konkrétních území na základě potřeb daného území. Jedním ze způsobů naplnění
územní dimenze jsou integrované nástroje, mezi které patří i Integrovaná územní investice (ITI).
Hlavní výhodou ITI je rezervování finančních prostředků na integrované projekty s významným dopadem do
území a možnost čerpání finančních prostředků z více operačních programů EU. Žadateli konkrétních projektů
nejsou pouze města, ale rovněž další subjekty (dopravní podniky, univerzity, NNO atd.) mající významnou roli
v oblasti, ve které působí.
Dle Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 je Ústecko-chomutovská aglomerace jednou ze 7
metropolitních oblastí, pro které je nástroj ITI určen.
Zastupitelstvo města dne 27.04.2016 vzalo na vědomí Integrovanou strategii Ústecko-chomutovské
aglomerace (ITI ÚChA) a zvolilo členem řídícího výboru Ing. Valdemara Grešíka.
V současné době město Děčín již čerpá finanční prostředky prostřednictvím nástroje ITI ÚChA na několik
projektů.
Řídící výbor
Hlavním orgánem pro implementaci ITI je Řídicí výbor. Mezi jeho hlavní kompetence patří projednávání změn
integrované strategie (zaměření, finančního plánu, indikátorů) či posuzování souboru komplexních projektů
vzešlých z pracovních skupin na základě jasně daných kritérií tak, aby v případě několika konkurenčních
projektů nemohlo ze strany členů Řídicího výboru dojít k ovlivnění výběru projektů, které budou doporučeny k
podpoření. Rozhodující slovo nicméně zůstává poskytovateli dotace, neboť on nese za své rozhodnutí
odpovědnost.
Složení Řídicího výboru schválené Zastupitelstvem města Ústí nad Labem:
- 2 zástupci statutárního města Ústí nad Labem jako nositele ITI,
- 1 zástupce statutárního města Děčín,
- 1 zástupce statutárního města Chomutov,
- 1 zástupce statutárního města Most,
- 1 zástupce statutárního města Teplice,
- 1 zástupce Ústeckého kraje,
- 1 zástupce za města z aglomerace – Bílina,
- 1 zástupce za obce z aglomerace – Březno,
- 1 zástupce UJEP,
- 1 zástupce Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum (UniCRE),
- 1 zástupce Asociace nestátních neziskových organizací Ústeckého kraje,
- 1 zástupce Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje,
- 1 zástupce Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova,
- 1 zástupce Agentury pro sociální začleňování,
- 1 zástupce Krajské pobočky Úřadu práce v Ústí nad Labem,
- 1 zástupce Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje,
- 1 zástupce Fakulty životního prostředí UJEP.
Příloha: Statut a jednací řád ŘV ITI ÚChA
Vyjádření:

Příloha:

Statut a jednací řád ŘV ITI
ÚChA.PDF

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martina Štajnerová

Předkladatel:

Ing. Vladislav Raška

OR

5.12.2018 11:21 podepsáno
5.12.2018 11:28 podepsáno

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU ITI ÚCHA

Čl. I
Ustavení a složení řídícího výboru
1.1 Řídící výbor je ustaven za účelem vzájemné spolupráce a spolupůsobení při zajištění řádné
realizace integrované strategie ITI, jejímž nositelem je Statutární město Ústí nad Labem
1.2 Řídicí výbor je složen ze členů určených Statutárním městem Ústí nad Labem na základě
doporučení Výboru pro přípravu integrované strategie ITI Ústecko-chomutovské aglomerace
v souladu s požadavky Metodického pokynu pro integrované nástroje. Při určování složení
řídícího výboru se přihlíží zejména k tématům a oblastem řešeným integrovanou strategií
a naplnění principu partnerství. Za každého člena řídícího výboru je individuálně určen jeho
náhradník.
1.3 Členy řídícího výboru jsou zástupci zainteresovaných subjektů:
–

2 zástupci statutárního města Ústí nad Labem jako nositele ITI

–

po 1 zástupci statutárních měst Ústecko-chomutovské aglomerace

–

1 zástupce Ústeckého kraje

–

1 zástupce měst z aglomerace

–

1 zástupce obcí z aglomerace

–

1 zástupce akademické sféry

–

1 zástupce Asociace nestátních neziskových organizací Ústeckého kraje

–

1 zástupce Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje

–

1 zástupce dopravních podniků

–

1 zástupce Agentury pro sociální začleňování1 zástupce Úřadu práce

–

1 zástupce Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje

–

1 zástupce Fakulty životního prostředí UJEP

1.4 Členem řídícího výboru musí být alespoň jedna osoba, která je zároveň členem regionální stálé
konference zřízené pro Ústecký kraj přímo dotčených integrovanou strategií.
1.5 Členem řídícího výboru bez hlasovacích práv je manažer integrované strategie.

1.6 V čele řídícího výboru stojí předseda jmenovaný nositelem integrované strategie. Dle potřeby lze
jmenovat též jednoho či více místopředsedů.

Čl. II
Předmět činnosti řídícího výboru
2.1 Řídící výbor:
a) vydává doporučení týkající se schvalování, změn a realizace integrované strategie orgánům
nositele integrované strategie,
b) projednává zprávu o plnění integrované strategie,
c) schvaluje parametry výzvy k předkládání projektových záměrů a zapojení do pracovních
skupin a doporučuje schválení výzvy Radě města Ústí
d) vydává doporučující/nedoporučující vyjádření o souboru projektů projednaných v pracovních
skupinách vzhledem k jejich souladu s integrovanou strategií a parametrům výzvy
e) plní dle potřeby další úkoly související s realizací integrované strategie.

Čl. III
Pravidla pro svolávání a jednání řídícího výboru
3.1 Jednání řídícího výboru se konají dle potřeby, nejméně však 2 x ročně. Jednání svolává na pokyn
předsedy manažer integrované strategie. Pozvánka se zasílá obvykle elektronicky a, umožňují-li
to okolnosti, alespoň 10 pracovních dnů před samotným jednáním. Součástí pozvánky je den,
čas, místo a rámcový program jednání řídícího výboru, případně podklady pro diskuzi. Členové
řídícího výboru jsou oprávněni nejpozději 3 pracovní dny před konáním jednání zaslat
manažerovi integrované strategie připomínky k programu, popř. navrhnout nový bod
k projednání.
3.2 Členové řídícího výboru jsou povinni do 7 dnů od obdržení pozvánky potvrdit manažerovi její
přijetí spolu s uvedením informace o své účasti na jednání; v případě neúčasti členové
v totožném předstihu sdělí omluvu manažerovi integrované strategie, a pokud je to možné,
uvedou náhradníka, kterého za sebe na jednání vyšlou.
3.3 Jednání řídícího výboru vede předseda, pokud k tomu neurčí jiného člena řídícího výboru. Řídící
výbor je usnášeníschopný, pokud je přítomna alespoň polovina všech jeho členů s hlasovacím
právem. Člen řídícího výboru může být zastoupen jinou osobou jen v případě, že tuto skutečnost
sdělí společně s omluvou dle bodu 3.2 tohoto statutu a jednacího řádu manažerovi integrované
strategie.
3.4 Řídící výbor přijímá rozhodnutí konsenzem. Není-li konsenzu dosaženo, je k přijetí usnesení
řídícího výboru třeba souhlasu prosté většiny přítomných členů s hlasovacím právem. Při

určování potřebné většiny se nezapočítávají ti členové, kteří jsou povinni se ve smyslu bodu 3.6
tohoto statutu a jednacího řádu zdržet hlasování.
3.5 V případě nutnosti, kterou posuzuje předseda, je možné rozhodovat elektronickou
(korespondenční) cestou, tzv. per rollam. V dokumentu, který je takto členům řídícího výboru
zaslán, to musí být výslovně uvedeno. Součástí takového dokumentu jsou dále veškeré nezbytné
podklady a určení termínu pro vyjádření, zda člen řídícího výboru souhlasí/nesouhlasí/zdržuje se
hlasování. Lhůta pro vyjádření nesmí být kratší než 5 pracovních dnů od odeslání návrhu
rozhodnutí. V případě rozhodování per rollam je pro přijetí rozhodnutí nutné vyjádření souhlasu
nadpoloviční většinou všech členů řídícího výboru s hlasovacím právem; zastoupení člena
řídícího výboru je v tomto případě vyloučeno. O výsledku rozhodování per rollam informuje
předseda řídícího výboru jednotlivé členy, a to do 7 pracovních dnů od uplynutí lhůty pro
vyjádření.
3.6 Člen řídícího výboru je v souladu s Metodickým pokynem pro využívání integrovaných nástrojů
v období 2014 – 2020 povinen se zdržet hlasování, jestliže se rozhodnutí řídicího výboru přímo
týká jeho osobních zájmů či konkrétních zájmů organizace, již zastupuje. To platí zejména
v případě, že předmětem rozhodování je projekt předložený k realizaci v rámci integrované
strategie subjektem, který tento člen v řídícím výboru zastupuje.
3.7 Organizaci jednání a přípravu či koordinaci zpracování podkladů pro jednání řídícího výboru
zabezpečuje manažer integrované strategie. Ten také zpracuje zápis z jednání, který obsahuje
datum jednání, prezenční listinu a přijatá rozhodnutí a případně též termíny a jasně stanovené
odpovědnosti. Pro potřeby zpracování zápisu je manažer integrované strategie oprávněn
pořizovat zvukový záznam jednání. Zápis je členům řídícího výboru elektronicky rozeslán
manažerem integrované strategie nejpozději do 7 dnů ode dne jednání.
3.8 Nesouhlasí-li člen řídícího výboru s obsahem zápisu, je oprávněn vznést námitku,
a to elektronicky a do 5 dnů ode dne, kdy mu byl doručen zápis ve smyslu předchozího bodu.
O námitce informuje manažer integrované strategie bez zbytečného odkladu ostatní členy
řídícího výboru. O oprávněnosti námitky proti zápisu rozhodne s konečnou platností řídící výbor
na svém nejbližším jednání.

Čl. IV
Závěrečná ustanovení
4.1 Tento statut a jednací řád je přílohou integrované strategie ITI Ústecko-chomutovské strategie,
kterou projednává a schvaluje Zastupitelstvo města Ústí nad Labem, a je platný a účinný od data
schválení.

Konané dne: 13. 12. 2018
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Název:
Přijetí dotace k akci „Zažijte to znovu!“ v Děčíně
Mimořádný materiál:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo přijetí dotace z „Fondu Ústeckého kraje“ pro rok 2018 na pořádání akce ke
100. výročí vzniku Československé republiky „Zažijte to znovu!“ v Děčíně a
schvaluje
přijetí této dotace.

Stanovisko RM:
Rada města usnesením č. 18 21 36 03 ze dne 4. 12. 2018 projednala přijetí dotace z „Fondu Ústeckého kraje“
pro rok 2018 na pořádání akce ke 100. výročí vzniku Československé republiky „Zažijte to znovu!“ v Děčíně a
doporučuje Zastupitelstvu města Děčín schválit přijetí dotace z Fondu Ústeckého kraje.
Cena:

199 000,00

Návrh postupu:

RM doporučuje schválit

Důvodová zpráva:
Rada města schválila usnesením č. RM 18 14 36 01 ze dne 21. 8. 2018 přípravu žádosti o dotaci z „Fondu
Ústeckého kraje“ pro rok 2018 na pořádání akce ke 100. výročí vzniku Československé republiky „Zažijte to
znovu!“ v Děčíně s tím, že přijetí dotace bude předloženo ke schválení Zastupitelstvu města Děčín.
Akce „Zažijte to znovu!“ v Děčíně se konala dne 21. 10. 2018 a jednalo se o jednodenní akci pro veřejnost, v
rámci které se příběh vzniku první republiky představil návštěvníkům přitažlivou a zábavnou formou - dobová
slavnost, virtuální prohlídka, obecná škola, prvorepubliková gastronomie, příjezd prezidenta Masaryka,
výstava velkoprostorových fotografií, audiovizuální instalace Má vlast.
Celkové náklady akce byly ve výši 605 tis. Kč včetně DPH. Dotaci z Fondu Ústeckého kraje jsme získali ve
výši 199 tis. Kč. V případě přijetí dotace bude spolupodíl města Děčín na pořádání akce ve výši 406 tis. Kč.
Vyjádření:

Příloha:

Smlouva o poskytnuti
dotace.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Mgr. Bc. Petr Kužel

Předkladatel:

Ing. Vladislav Raška

OR

5.12.2018 07:58 podepsáno
5.12.2018 09:56 podepsáno
typ zobrazení

anonymně

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele:
Číslo smlouvy u příjemce:

18/SML4879/SoPD/SPRP

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
z Fondu Ústeckého kraje
uzavřená dle ust § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“).

Smluvní strany
Poskytovatel:
Sídlo:
Zastoupený:

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
RSDr. Stanislavem Rybákem, náměstkem hejtmana Ústeckého
kraje, na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 016/13R/2017 ze dne 3. 5. 2017

Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2500762/0800

a
Příjemce:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

Statutární město Děčín
Mírové nám. 1175/5, 405 02 Děčín
Jaroslavem Hroudou, primátorem
00261238
CZ00261238
Česká národní banka
číslo účtu: 94-8129431/0710

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ
D O T A C E k realizaci projektu „Zažijte to znovu!“ (dále jen „smlouva“)
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Preambule
Pro účely poskytování podpory byly schváleny Zásady pro poskytování účelových
finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje, a to usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 039/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017 (dále jen „Zásady“). Smlouva se
uzavírá v souladu s výše uvedenými Zásadami, které jsou pro příjemce závazné ve
věcech touto smlouvou neupravených.

Článek I.
Poskytnutí dotace
Účel, na který je dotace určena, a výše dotace
1.

Poskytovatel na základě této smlouvy a v souladu s usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 028/15Z/2018 ze dne 22. 10. 2018 poskytuje příjemci
neinvestiční dotaci ve výši 199 000 Kč (slovy: jedno sto devadesát devět tisíc korun
českých) z Fondu Ústeckého kraje za účelem realizace akce či činnosti uvedené
v předložené žádosti „Zažijte to znovu!“ (dále jen „Projekt“).

2.

Dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o
fungování Evropské unie/ Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107
Smlouvy o fungování Evropské unie.
Článek II.
Doba realizace, účinnost uznatelných nákladů

Příjemce se zavazuje dokončit Projekt nejpozději do 31. 12. 2018 (termín finančního
ukončení Projektu). Podmínkou uznatelnosti nákladů je jejich vynaložení a uhrazení
příjemcem v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.
Článek III.
Financování
1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
předloženého Projektu, dle poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech
plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný nákladový rozpočet“), a to
v rozsahu v něm uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných
uznatelných nákladů. Plánovaný nákladový rozpočet je součástí Žádosti o příspěvek
z Fondu Ústeckého kraje předložené příjemcem.
2. Maximální výše osobních nákladů je 40 % z celkových uznatelných nákladů.
3. Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech Projektu v maximální výši 32,89 %. Závazný finanční ukazatel
musí být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům Projektu za dodržení
druhového členění plánovaného nákladového rozpočtu. Celková výše dotace, kterou
poskytovatel příjemci podle této smlouvy poskytuje, je uvedena v čl. I. smlouvy.
Celkové plánované uznatelné náklady Projektu podle žádosti činí 605 000 Kč.
4. V případě vykázaného vyššího podílu dotace ve vztahu ke skutečným celkovým
uznatelným nákladům realizovaného Projektu, než jaký byl stanoven jako závazný
ukazatel (viz odst. 3 čl. III. smlouvy), je příjemce povinen prostředky, o které byl
dohodnutý podíl dotace překročen, vrátit. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na
účet poskytovatele, z něhož mu byly poskytnuty.
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5. Případné vykázání zisku v rámci Projektu (příjmy převyšující výdaje (náklady)
projektu) je důvodem pro vrácení dotace/ její části ve výši dle Čl. 4, odst. 4.10 Zásad.
6. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. I.) a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných
nákladů přímo souvisejících s realizací Projektu. Dotaci nelze použít na úhradu DPH,
je-li příjemce plátcem DPH. Plátcům DPH je dotace poskytnuta pouze na plnění bez
DPH.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
-

vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti
vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním Projektu ve schváleném
období realizace
byl uhrazen v období realizace Projektu
byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho
účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními
podpůrnými doklady.

Neuznatelný náklad je zejména náklad na:
7.

jakékoliv provize pro příjemce dotace
odměna zpracovateli žádosti o příspěvek
daň z přidané hodnoty nebo její část, pokud existuje zákonný nárok na její
odpočet
manka, škody
sankční poplatky, pokuty, úroky a penále, případně další sankční výdaje,
ať už jsou sjednané ve smlouvách nebo vznikající z jiných příčin
opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy
pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku
ztráty z devizových kurzů
nájemné s následnou koupí (leasing)
cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3
tohoto právního předpisu
výdaje nesouvisející s realizací projektu
finanční odměny účastníkům za umístění v soutěžích a akcích
podobného charakteru.

Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem do 30 dnů od uzavření této
smlouvy na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy.

Článek IV.
Povinnosti příjemce
Příjemce je povinen:
a) Použít dotaci za účelem realizace předloženého Projektu, pro který byla dotace
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
b) Vynaložit prostředky určené na realizaci Projektu hospodárně, účelně a efektivně.
c) Vést a sledovat prostředky poskytnuté dotací v odděleném účetnictví, vedeném
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů
celého Projektu.
d) Dodržovat veškeré právní předpisy včetně zákona o veřejných zakázkách
v platném a účinném znění.
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e) Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen:
- poskytnout poskytovateli veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny,
které mohou dle poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace,
- zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho likvidaci nebo přeměně podle
příslušných právních předpisů bylo přijato až po předchozím souhlasu
poskytovatele
f) Předložit poskytovateli závěrečnou zprávu a finanční vypořádání (závěrečné
vyúčtování) všech nákladů a výnosů souvisejících s realizací projektu včetně
poskytnuté dotace na elektronicky vyplněném formuláři „Závěrečná zpráva a
finanční vypořádání dotace“ který je k dispozici na webových stránkách
poskytovatele www.kr-ustecky.cz v sekci „Dotace a granty – Fond Ústeckého
kraje- Individuální dotace“, a to do 3 měsíců od uplynutí lhůty stanovené v článku
II.
Závěrečná zpráva musí obsahovat:
-

označení příjemce dotace
číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně této smlouvy)
popis realizace Projektu
přínos Projektu
celkové zhodnocení Projektu
finanční vypořádání poskytnuté dotace
doložení splnění publicity dle čl. VII.
fotodokumentaci realizace Projektu

Finanční vypořádání dotace musí obsahovat:
-

přehled všech výnosů Projektu
přehled všech uznatelných nákladů Projektu, včetně kopií účetních dokladů a
podkladů pro vystavení těchto dokladů a dokladů o provedených platbách, tj.
výpis z účtu nebo výdajový pokladní doklad,
přehled nákladů Projektu hrazených z dotace
kopie vydaných rozhodnutí správních úřadů, souvisejících s realizací
Projektu
doklad o přijetí dotace (kopie výpisu z účtu)
dokumentaci ke všem realizovaným zadávacím řízením v souvislosti s
Projektem dle zákona o veřejných zakázkách
přehled o vrácení nepoužitých prostředků do Fondu Ústeckého kraje

g) Uvádět na všech dokladech včetně originálů účetních dokladů souvisejících
s realizací Projektu, že byl “Projekt podpořen Ústeckým krajem“, a zároveň
výdaje hrazené z dotace budou označeny větou „Hrazeno z dotace
č. 18/SML4879/SoPD/SPRP“.
h) Plnit Publicitu dle článku VII. vyjma akcí, které byly ukončeny před podpisem
smlouvy o poskytnutí dotace.
i) Předložit poskytovateli na vyžádání „Průběžnou monitorovací zprávu“ o průběhu
realizace Projektu.
j) Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 15 dnů, odbor strategie,
přípravy a realizace projektů o všech změnách, týkajících se identifikace
příjemce nebo realizace podpořeného Projektu.
k) Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta, v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady
uvedené v žádosti příjemce o poskytnutí Příspěvku, a to současně s předložením
závěrečné zprávy.
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l) Vrátit dotaci/její část na výzvu zpět na účet poskytovatele, z něhož byla
poskytnuta, v případě, že Projekt vykáže zisk, a to v termínu určeném ve výzvě.
Článek V.
Porušení rozpočtové kázně
1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení
peněžních prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č.
250/2000 Sb.). V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím,
že neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel
postupovat dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně
penále za prodlení s odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy a touto
smlouvou.
2. Pokud příjemce předloží závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání
v termínu stanoveném ve smlouvě, ale finanční vypořádání nebo závěrečná zpráva
nebudou obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se příjemce
porušení rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní neúplnou závěrečnou zprávu
nebo finanční vypořádání ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne
doručení výzvy poskytovatele k nápravě.
3. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně
závažné, bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky
poskytnuté dotace následovně:
a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou či Výzvou k provedení opatření k nápravě dle odst. 2 tohoto článku –
výše odvodu činí 5 %.
b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou či Výzvou k provedení opatření k nápravě dle odst. 2 tohoto článku –
výše odvodu činí 10 %.
c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve Výzvě poskytovatele k provedení opatření k nápravě
dle odst. 2 tohoto článku – výše odvodu činí 3 %.
d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve Výzvě poskytovatele k provedení opatření k nápravě
dle odst. 2 tohoto článku – výše odvodu činí 6 %.
e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu činí
10 %.
f)

nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že
projekt je podpořen Ústeckým krajem – výše odvodu činí 10 %.

g) nedodržení povinnosti publicity dle čl. VII. této smlouvy – výše odvodu činí 5 %.
4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve
výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném
použití peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000
Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků,
mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně
závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných
povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení
rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke
dni porušení rozpočtové kázně.
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Článek VI.
Výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 1 měsíc ode dne doručení výpovědi
příjemci.
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů
uvedených v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh
doručen, s ním vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde
smluvní straně, která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen,
s ním nevysloví souhlas, smlouva nezaniká.
Článek VII.
Publicita
1.

Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést
fakt, že projekt byl podpořen Ústeckým krajem (poskytovatelem).

2.

Na hmotných výstupech projektu a na ostatních výstupech projektu typu publikací,
internetových stránek či jiných nosičů uvede příjemce skutečnost, že projekt podpořil
poskytovatel (dále „Sponzorský vzkaz“) v provedení respektující logomanuál
poskytovatele. Příjemce podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že se s daným
logomanuálem seznámil.

3.

Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského
vzkazu“ ke schválení poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek
poskytovatele a předložit ho poskytovateli ke konečnému schválení. Za
poskytovatele rozhoduje kontaktní osoba uvedená na webových stránkách.

4.

Logo Kraje je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2003
Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích,
přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon
o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných
známkách), ve znění pozdějších předpisů.
Článek VIII.
Ostatní ujednání

1. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve
znění pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých
osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění,
v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv
provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy
byla zaslána příjemci. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Využití dotace podléhá režimu veřejnosprávní kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění
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pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění
pozdějších předpisů, ze strany poskytovatele. Příjemce je povinen umožnit
pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou
písemných a číslovaných dodatků.
4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy
z ní vyplývající příslušná ustanovení správního řádu, zákona č. 250/2000 Sb.,
případně příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170
správního řádu. Příslušným správním orgánem k rozhodování sporů z právních
poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy je Ministerstvo financí ČR.
5. Poskytovatel potvrzuje, že tato smlouva je uzavírána v souladu s usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 028/15Z/2018 ze dne 22. 10. 2018.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž
každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Ústí nad Labem dne ………………..

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

……………………………………..
Poskytovatel
Ústecký kraj
RSDr. Stanislav Rybák
náměstek hejtmana Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení
Rady Ústeckého kraje č. 016/13R/2017
ze dne 3. 5. 2017

………………………………………….
Příjemce
Statutární město Děčín
Jaroslav Hrouda
primátor
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MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM
Konané dne: 13. 12. 2018

ZM

18

09

06

25

Název:
Delegování zástupců města na valné hromady obchodních společností s majetkovou účastí města.
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů,
revokuje
usnesení zastupitelstva města č. ZM 14090501 ze dne 18.12.2014, kterým byli delegováni zástupci města na
valné hromady obchodních společností, v nichž má statutární město Děčín majetkovou účast a
deleguje
primátora města pana Jaroslava Hroudu a náhradníky, tj. náměstka primátora Ing. Vladislava Rašku a
náměstka primátora Ing. Jiřího Anděla, CSc, v pořadí jak jsou navrženi, jako zástupce města na valných
hromadách obchodních společností, v nichž má statutární město Děčín majetkovou účast, tj.
a) Technické služby Děčín a.s.,
b) TERMO Děčín a.s.,
c) Severočeská vodárenská společnost a.s.,
d) Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 4.12.2018 návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 14090501 ze
dne 18.12.2014 a doporučuje zastupitelstvu přijmout usnesení v navrhovaném znění.

Cena:
Návrh postupu:

Důvodová zpráva:
V pravomoci zastupitelstva obce je dle § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, delegovat zástupce obce s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c) na valnou hromadu
obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast. Statutární město Děčín má k dnešnímu dni
majetkové podíly v obchodních společnostech:
a) Technické služby Děčín a.s., (vlastnictví 3,1 % akcií)
b) TERMO Děčín a.s. (vlastnictví 3,1 % akcií),
c) Severočeská vodárenská společnost a.s., (vlastnictví 4,8 % akcií),
d) Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. (vlastnictví 1,5% akcií).
Vzhledem k ukončení funkčního období zastupitelstva města 2014 – 2018 se doporučuje zastupitelstvu města
revokovat usnesení zastupitelstva města č. ZM 14090501 ze dne 18.12.2014, kterým byli delegováni zástupci
města na valné hromady obchodních společností, v nichž má statutární město Děčín majetkovou účast.
Současně se navrhuje, aby se zahájením nového funkčního období 2018 – 2022 zastupitelstvo města
delegovalo na valné hromady obchodních společností, v nichž má statutární město Děčín majetkovou účast,
primátora města pana Jaroslava Hroudu a náhradníky, tj. náměstka primátora Ing. Vladislava Rašku a
náměstka primátora Ing. Jiřího Anděla, CSc.
Vyjádření:
Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Mgr. Michaela Rašková

5.12.2018 08:05 podepsáno

Předkladatel:

Jaroslav Hrouda

5.12.2018 14:31 podepsáno

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM
Konané dne: 13. 12. 2018

ZM

18

09

06

26

Název:
Návrh na vydání nového Jednacího řádu Zastupitelstva města Děčín
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na vydání nového Jednacího řádu Zastupitelstva města Děčín,
ruší
Jednací řád Zastupitelstva města Děčín schválený usnesením zastupitelstva č. ZM 17 07 03 01 ze dne 21.
září 2017 a
vydává
nový Jednací řád Zastupitelstva města Děčín dle přílohy tohoto materiálu s účinností od 13.12.2018.

Stanovisko RM:
Rada města na svém zasedání dne 4. prosince 2018 projednala návrh na vydání nového Jednacího řádu ZM
Děčín a doporučuje zastupitelstvu města zrušit Jednací řád Zastupitelstva města Děčín schválený usnesením
zastupitelstva č. ZM 17 07 03 01 ze dne 21. září 2017 a vydat nový Jednací řád Zastupitelstva města Děčín
dle přílohy tohoto materiálu s účinností od 13.12.2018.

Cena:
Návrh postupu:

Důvodová zpráva:
V návrhu nového Jednacího řádu Zastupitelstva města Děčín (dále jen „jednací řád“), který nahradí stávající
Jednací řád Zastupitelstva města Děčín, jsou provedeny následující úpravy:
V článku 1 je nově přidán odstavec 2, kde je vložena poznámka k rovnosti žen a mužů.
V článku 4 odst. 4, článku 8 odst. 4 a v článku 15 odst. 6 je zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů nahrazen Nařízením evropského parlamentu
a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
V článku 7 odst. 13 bylo zrušeno omezení maximální délky vystoupení diskutujících.
Dále jsou vypuštěna celá znění článků upravující souhlas diskutujících s pořízením zvukového
a obrazového záznamu své osoby a svých projevů osobní povahy na zasedání zastupitestva města, a to
konkrétně v článku 5 odst. 4, v článku 11 odst. 2 a 3. Dle výše uvedeného nařízení již není vyžadován souhlas
subjektu údajů, údaje se zpracovávají ve veřejném zájmu.
Vyjádření:
Jednaci_rad_ZM_181213_
Příloha: s_vyznacenymi_zmenami
.pdf

Komentář:

Jednaci_rad_ZM_181213.
pdf

Komentář:

Příloha:

úplné znění nového Jednacího řádu
Zastupitelstva města Děčín

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Jaromír Zajíček MPA

4.12.2018 16:48 podepsáno

Předkladatel:

Jaroslav Hrouda

5.12.2018 14:29 podepsáno

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA DĚČÍN
Zastupitelstvo města Děčín vydává podle § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, tento jednací řád Zastupitelstva města Děčín:
Článek 1
Úvodní ustanovení
Jednací řád zastupitelstva města (dále jen „zastupitelstvo“) upravuje přípravu jeho zasedání,
svolání, průběh zasedání, formulaci výsledků jednání – usnesení, kontrolu jejich plnění, jakož
i další organizační a technické otázky.
V rámci dodržení genderového náhledu, tedy rovnosti přístupu k ženám
a současnému zachování čtivosti textu tohoto jednacího řádu, je termínem
myšlena primátorka i primátor. Obdobně nahlížejte na náměstka primátora,
zaměstnance, zaměstnance a další osoby, které je možno vyjádřit v ženském
rodě.

a mužům
„primátor“
vedoucího
i mužském

Článek 2
Pravomoc zastupitelstva
Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti statutárního města,
uvedených zejména v ust. § 84 a § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), jakož i o dalších pravomocích v samostatné
působnosti statutárního města, pokud nejsou vyhrazené radě města podle § 102 odst. 2 zákona
o obcích.
Článek 3
Svolání zasedání zastupitelstva
1/

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

2/

Nesvolá-li primátor/primátorka zasedání zastupitelstva podle odstavce 1, učiní tak
1. náměstek/náměstkyně náměstek primátora/primátorky pro územní a investiční rozvoj
nebo 2. náměsteknáměstkyně náměstek primátora/primátorky pro ekonomiku, finance
a majetek, popřípadě jiný člen zastupitelstva.

3/

Magistrát informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání
zastupitelstva. Informaci vyvěsí na úřední desce magistrátu nejpozději sedm dní přede dnem
zasedání zastupitelstva, není-li zákonem stanoveno jinak. Kromě toho informaci uveřejní na
internetových stránkách statutárního města Děčín http://www.mmdecin.cz, případně
plakátovací službou.
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4/

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

Článek 4
Příprava zasedání zastupitelstva
1/

Přípravu zasedání zastupitelstva organizuje tajemník magistrátu podle pokynů
primátora/primátorky a podle programu navrženého radou města. Přitom stanoví především
konkrétní odpovědnost za zpracování a včasné předložení odborných podkladů s případným
variantním řešením.

2/

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

3/

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

4/

Nejpozději do 6 dnů před zasedáním zastupitelstva zajistí OPO zveřejnění materiálů pro
zasedání zastupitelstva na internetových stránkách statutárního města Děčín
http://www.mmdecin.cz a současně umožní veřejnosti do nich nahlédnout před samotným
zasedáním zastupitelstva a v jeho průběhu v jednacím sále na místě označeném „Servis“.
Ve zveřejněných a zpřístupněných materiálech zajistí jejich zpracovatelé anonymizaci
osobních údajů podle Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o
ochraně osobních údajů“) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“),
a ochranu všech informací v dokumentech uvedených, jejichž ochranu předpokládá některý
z důvodů pro odmítnutí žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

5/

Materiály pro zasedání zastupitelstva musí mít tyto náležitosti:
- číslo materiálu a název materiálu,
- jméno a podpis předkladatele,
- jméno a podpis zpracovatele a název odboru,
- návrh na usnesení,
- důvodovou zprávu.

6/

Důvodová zpráva musí obsahovat zejména:
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- stručný přehled a charakteristiku problému včetně odkazu na právní předpis, podle kterého
může nebo musí zastupitelstvo rozhodnout,
- stanovisko dotčených odborů a subjektů,
- stanovisko rady města,
- přílohy k důvodové zprávě (důležité dokumenty k projednávané záležitosti, na které
odkazuje důvodová zpráva),
- v případě, že s projednávanou problematikou souvisejí další rozsáhlé podklady (např.
studie, plány atp.), odkaz, kde lze do těchto materiálů nahlédnout.
7/

Materiály pro zasedání zastupitelstva musí být zpracovávány a předkládány tak, aby umožnily
členům zastupitelstva komplexně posoudit problematiku a přijmout odpovědná rozhodnutí.

8/

Vždy do nejbližšího zasedání zastupitelstva předkládá tajemník magistrátu doručenou
korespondenci adresovanou zastupitelstvu, a to tak, že ji soustředí u zapisovatele zasedání
zastupitelstva do složky „Doručená pošta zastupitelstvu města“.
Článek 5
Účast členů zastupitelstva a tajemníka magistrátu na zasedání zastupitelstva

1/

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

2/

Účast na zasedání zastupitelstva stvrzují členové zastupitelstva podpisem do listiny
přítomných. Skutečnosti o pozdních příchodech a předčasných odchodech členů
zastupitelstva ze zasedání zastupitelstva jsou zaznamenávány v zápise ze zasedání
zastupitelstva.

3/

Tajemník magistrátu se zúčastňuje zasedání zastupitelstva s hlasem poradním a rovněž svoji
účast stvrzuje podpisem do listiny přítomných.

4/

K naplnění ustanovení § 84 až § 90 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, člen
zastupitelstva, tajemník magistrátu a zaměstnanci města svým podpisem v listině přítomných
dále stvrzují svůj souhlas nebo nesouhlas s pořízením zvukového a obrazového záznamu své
osoby a svých projevů osobní povahy na zasedání zastupitelstva pořizovatelem – statutárním
městem Děčín – a s následným zveřejněním takto pořízeného zvukového a obrazového
záznamu na internetových stránkách statutárního města Děčín http://www.mmdecin.cz.
Článek 6
Program zasedání zastupitelstva

1/

Program zasedání zastupitelstva navrhuje rada města a schvaluje ho zastupitelstvo. Právo
předkládat návrhy na doplnění nebo změnu připravovaného programu zasedání zastupitelstva
mají jeho členové, rada města a výbory.

2/

Na zasedání zastupitelstva může být jednáno jenom o těch bodech programu, které byly
schváleny zastupitelstvem. O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání
zastupitelstva do programu rozhoduje zastupitelstvo hlasováním.

3/

Pravidelnou součástí programu zasedání zastupitelstva je podání informace občanům
o činnosti orgánů města v období mezi zasedáními jednotlivých zastupitelstev.
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Článek 7
Organizace a průběh zasedání zastupitelstva
1/

Zasedání zastupitelstva řídí zpravidla primátor/primátorka nebo náměstek/náměstkyně
primátora/primátorky, popřípadě pověřený člen rady města (dále jen „předsedající“). Dbá o to,
aby zasedání mělo pracovní charakter, věcný a důstojný průběh.

2/

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

3/

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

4/

Zápis a souhrn usnesení z předchozího zasedání zastupitelstva je při zasedání zastupitelstva
vyložen k nahlédnutí osobám uvedeným v § 16 odst. 2 a 3 a § 17 zákona o obcích
- občanům statutárního města Děčín, kteří dosáhli věku 18 let,
- fyzickým osobám, které dosáhly věku 18 let a vlastní na území statutárního města Děčín
nemovitost, a
- fyzickým osobám, které dosáhly věku 18 let, jsou cizími státními občany a jsou ve
statutárním městě Děčín hlášeny k trvalému pobytu, stanoví – li tak mezinárodní smlouva,
kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.
Těmto osobám je rovněž vyložen k nahlédnutí souhrn usnesení rady města za období od
předchozího zasedání zastupitelstva.

5/

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

6/

Požádá-li na zasedání zastupitelstva o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor,
poslanec, zástupce orgánů kraje nebo předseda osadního výboru zřízeného zastupitelstvem,
musí mu předsedající udělit slovo.

7/

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

8/

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

9/

Odchyluje-li se řečník od projednávaného tématu, vyzve jej předsedající slovy „k věci“. Pokud
ani po tomto upozornění se řečník k projednávanému tématu nevrátí nebo se od tématu
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opětovně odchýlí, je předsedající oprávněn slovo řečníkovi odejmout.
10/ Zastupitelstvo může v průběhu zasedání hlasováním bez rozpravy rozhodnout o přesunutí
bodů programu zasedání nebo o sloučení rozpravy ke dvěma nebo i více bodům programu.
11/ Do rozpravy k projednávanému materiálu se mohou členové zastupitelstva, zaměstnanci
města a osoby dle článku 7 odst. 4 tohoto jednacího řádu přihlásit jenom do konce rozpravy
k projednávanému materiálu.
12/ Nikdo, komu předsedající neudělí slovo, nemůže se ho ujmout.
13/ Členové zastupitelstva a osoby uvedené v čl. 7 odst. 4 (dále jen „diskutující“) se mohou
vyjadřovat k jednotlivým bodům schváleného programu zasedání zastupitelstva. Slovo
diskutujícímu uděluje vždy předsedající. Maximální délka vystoupení diskutujícího k jednomu
bodu činí 5 minut. Po uplynutí stanovené doby je možné pokračovat ve vystoupení v délce
3 minut, a to pouze po předchozím souhlasu zastupitelstva vyjádřeném hlasováním.
14/ Diskutující může k jednomu bodu schváleného programu zasedání zastupitelstva vystoupit
maximálně dvakrát, to neplatí pro členy zastupitelstva.
15/ Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen zastupitelstva. O jeho návrhu se
hlasuje bez rozpravy a je-li schválen, předsedající rozpravu k danému bodu programu ukončí.
16/ Primátor/primátorka předkládá vždy nejbližšímu zasedání zastupitelstva k rozhodnutí usnesení
rady města ve věci v samostatné působnosti, jehož výkon byl primátorem/primátorkou
pozastaven pro nesprávnost. Primátor/primátorka je povinen/povinna věc vysvětlit a zdůvodnit
předkládaný návrh. Zastupitelstvo rozhoduje o zrušení takovéhoto usnesení hlasováním.
Článek 8
Usnesení zastupitelstva
1/

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

2/

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

3/

Usnesením zastupitelstva lze ukládat úkoly v rozsahu pravomoci zastupitelstva dané zákonem
primátorovi/primátorce, náměstkům/náměstkyním primátora/primátorky, radě města, členům
zastupitelstva, výborům a tajemníkovi magistrátu.

1)

Například § 14 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
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4/

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

5/

Týká-li se přijaté usnesení zastupitelstva rozhodnutí o vyhlášení nebo nevyhlášení místního
referenda na návrh přípravného výboru pro místní referendum3), zastupitelstvo prostřednictvím
primátora/primátorky neprodleně vyrozumí zmocněnce přípravného výboru o přijatém
usnesení a zároveň toto usnesení vyvěsí na úřední desce magistrátu po dobu 15 dnů. OPO
zároveň zveřejní toto usnesení na internetových stránkách statutárního města Děčín
http://www.mmdecin.cz.
Článek 9
Hlasování

1/

Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zastupitelstvo hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého
usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.

2/

V případě, že je předloženo více návrhů na usnesení, hlasuje zastupitelstvo nejprve o návrhu
rady města a pokud tento není schválen, hlasuje se o dalších návrzích v pořadí tak, jak byly
podány. Jestliže pro návrh hlasovala nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, pokud
zvláštní právní předpis nestanoví jinak1), považuje se tento návrh za schválený a o ostatních
návrzích se již nehlasuje.

3/

Jestliže žádný předložený návrh dle odst. 2 nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se
zastupitelstvo na návrh předsedajícího usnést na dohodovacím řízení. Předsedající v tomto
případě vyzve zástupce volebních stran, aby jmenovali po jednom zástupci pro toto řízení.
Zasedání zastupitelstva na nezbytnou dobu přeruší. Dohodovacímu řízení předsedá
předsedající. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou
většinu, obnoví předsedající činnost přerušeného zasedání zastupitelstva, přednese upravený
návrh a dá o něm hlasovat. Nepřijme-li zastupitelstvo žádné navržené usnesení, vypracuje
návrhová komise nový návrh usnesení.

4/

Nezíská-li ani nový návrh usnesení předložený návrhovou komisí dle odst. 3 potřebnou
většinu hlasů, prohlásí předsedající návrh za zamítnutý.

2)

Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.

3)

§ 13 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
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5/

Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o čemž rozhoduje zastupitelstvo.

6/

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

7/

Při tajném hlasování se přiměřeně použije postup upravený ve volebním řádu Zastupitelstva
města Děčín, který tvoří přílohu tohoto jednacího řádu.

Článek 10
Práva a povinnosti člena zastupitelstva při výkonu své funkce
1/

Funkce člena zastupitelstva je veřejnou funkcí. Člen zastupitelstva vykonává svůj mandát
osobně a v souladu se svým slibem a není přitom vázán žádnými příkazy.

2/

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

3/

Práva a povinnosti člena zastupitelstva při výkonu funkce jsou upravena v ust. § 69 až § 79
a § 82 a § 83 zákona o obcích, a v případě veřejného funkcionáře, uvedeného v odstavci 2,
jsou další povinnosti stanoveny v zákoně o střetu zájmů.
Článek 11
Příspěvky do rozpravy z řad občanů statutárního města Děčín a jiných fyzických osob

1/

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

2/

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

3/

Před vyjádřením stanoviska k návrhu rozpočtu statutárního města Děčín a k závěrečnému
účtu statutárního města Děčín za uplynulý kalendářní rok předsedající vyzve každou
diskutující osobu uvedenou v článku 7 odst. 4 tohoto jednacího řádu (pokud nepředložila
písemnou přihlášku do diskuze), aby se vyjádřila, zda souhlasí nebo nesouhlasí s pořízením
zvukového a obrazového záznamu své osoby a svých projevů osobní povahy na zasedání
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zastupitelstva pořizovatelem – statutárním městem Děčín – a s následným zveřejněním takto
pořízeného zvukového a obrazového záznamu na internetových stránkách statutárního města
Děčín http://www.mmdecin.cz.
Článek 12
Péče o nerušený průběh jednání
Nikdo nesmí rušit průběh zasedání zastupitelstva. Předsedající může vykázat ze zasedací
místnosti rušitele jednání.
Článek 13
Ukončení zasedání zastupitelstva
Předsedající ukončí zasedání zastupitelstva, byl-li pořad jednání vyčerpán. Rovněž ukončí
zasedání zastupitelstva, jestliže při zahájení zasedání nebo v jeho průběhu není přítomna
nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva nebo z jiných závažných důvodů, zejména
nastala-li mimořádná skutečnost znemožňující další nerušené jednání. V těchto případech se koná
do 15 dnů jeho náhradní zasedání. Svolá se postupem podle článku 3 odst. 1 nebo 2 tohoto
jednacího řádu.
Článek 14
Pracovní komise zastupitelstva
1/

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

2/

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

3/

Pro přípravu stanovisek a expertiz může zastupitelstvo zřídit další pracovní komise. Do těchto
pracovních komisí zastupitelstvo volí především své členy a podle potřeby další odborníky,
kteří nejsou členy zastupitelstva.

4/

Funkce pracovních komisí končí splněním úkolu.

5/

Komise návrhová v průběhu zasedání zastupitelstva sleduje znění přijatých usnesení.
V případě požadavku předsedajícího zasedání zastupitelstva předkládá prostřednictvím svého
předsedy návrh na nové znění usnesení v dohodnutém termínu.

6/

Komise volební dohlíží na řádný průběh voleb a
volebním řádu zastupitelstva. Prostřednictvím svých
hlasování a v případě selhání hlasovacího zařízení
komise nemůže být ten, jehož by se volba týkala.
komise zprávu zastupitelstvu.

na dodržení postupu stanoveného ve
členů zajišťuje sčítání hlasů při tajném
i při veřejném hlasování. Členem této
O výsledku voleb předkládá předseda

Článek 15
Organizačně technické záležitosti zasedání zastupitelstva
1/

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

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

3/

V zápise se uvádí zejména:
- den a místo konání zasedání zastupitelstva,
- hodina zahájení a skončení, doba přerušení,
- počet přítomných členů zastupitelstva,
- jména určených ověřovatelů zápisu a jména členů zvolené návrhové komise a jejího
předsedy,
- schválený program zasedání zastupitelstva,
- průběh rozpravy k jednotlivým bodům se jmény řečníků, přednesené návrhy, protinávrhy,
připomínky, dotazy, závěry,
- průběh a výsledky hlasování výpisem, kdo jak hlasoval (článek 9 odst. 6 tohoto jednacího
řádu), případně s poznámkou o tajném způsobu hlasování, zápis o výsledku tajného
hlasování nebo zápis o výsledku voleb tajným hlasováním,
- jednoznačně formulovaný závěr – přesná formulace přijatých usnesení k jednotlivým
bodům jednání, též označení osoby nebo orgánu, který usnesení bude realizovat,
a stanovení termínu, případně dílčí nebo kontrolní termíny,
- rozpis přijatého svodného usnesení ke každému materiálu schválených bodů programu
stejného věcného zaměření a po sobě jdoucích materiálů projednaných v „bloku“ dle článku
8 odst. 2 tohoto jednacího řádu,
- u každého hlasování je třeba zaznamenat počet přítomných členů zastupitelstva
v okamžiku hlasování,
- dotazy a připomínky, které nebyly zodpovězeny bezodkladně,
- datum vyhotovení zápisu,
- další skutečnosti, které by se měly podle rozhodnutí členů zastupitelstva stát součástí
zápisu.

4/

O námitkách člena zastupitelstva proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva.

5/

Z jednání zastupitelstva je pořizován pro potřeby zápisu zvukový záznam a tento je archivován
po dobu 1 roku. Zastupitelstvo může ve zvláštních případech rozhodnout o delší době
archivace.

6/

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

7/

OPO vede evidenci všech přijatých usnesení zastupitelstva. Zvláště sleduje plnění ukládací
části usnesení a po zpracování zprávy o jejím plnění a jejím projednání radou města
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předkládá tajemník magistrátu na zasedání zastupitelstva v digitální podobě na technickém
nosiči dat zprávu o plnění.
8/

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

9/

OPO rozešle souhrn přijatých usnesení zastupitelstva všem členům zastupitelstva. Vyhlášení
místního referenda4) oznámí primátor/primátorka Ministerstvu vnitra do 5 dnů od této
skutečnosti.

10/ Primátor/primátorka předkládá pravidelně informace členům zastupitelstva o činnosti rady
města zasíláním elektronického souboru přijatých usnesení rady města.
11/ V době zasedání zastupitelstva je v místnosti, ve které zastupitelstvo zasedá, umístěna na
vhodném místě vlajka statutárního města Děčín a znak statutárního města Děčín.
Článek 16
Závěrečná ustanovení
1/

Přílohou tohoto jednacího řádu je volební řád Zastupitelstva města Děčín.

2/

Zrušuje se Jednací řád Zastupitelstva města Děčín schválený usnesením zastupitelstva č. ZM
17 07 03 01 ze dne 21.09.2017.

3/

Tento jednací řád byl schválen usnesením č. ZM 18 09 06 26 Zastupitelstva města Děčín ze
dne 13.12.2018 a tímto dnem nabývá účinnosti.

Jaroslav Hrouda
primátor

4)

Ing. Vladislav Raška
náměstek primátora města
pro územní a investiční rozvoj

Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha k jednacímu řádu Zastupitelstva města Děčín ze dne 21. září 2017 13.12.2018

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
Volební řád Zastupitelstva města Děčín
Článek 1
Rozsah působnosti
Tento volební řád upravuje způsob rozhodování Zastupitelstva města Děčín (dále jen
„zastupitelstvo“) v případech, kdy je předmětem rozhodnutí zastupitelstva volba podle § 84 odst. 2
písm. l) a m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo může
rozhodnout, že tohoto volebního řádu se použije též v dalších případech, kdy je potřeba vybrat
osobu pro obsazení jiných funkcí, než které jsou uvedeny v citovaném zákonném ustanovení.
Článek 2
Volební komise
1) Zastupitelstvo zvolí k provedení voleb volební komisi z řad členů zastupitelstva. Volební komise
je tříčlenná a volí ze svého středu předsedu. Volební komise řídí průběh voleb, dohlíží na
dodržování právních předpisů a tohoto volebního řádu a vyhlašuje výsledek voleb.
2) Volební komise rozhoduje hlasováním.
Článek 3
Návrhy kandidátů
Návrhy kandidátů jsou oprávněni podávat rada města, primátor/primátorka a ostatní členové
zastupitelstva. Návrhy se podávají předsedovi volební komise.
Článek 4
Způsob hlasování
Hlasování je veřejné nebo tajné. Způsob hlasování navrhuje předsedající, který řídí hlasování
zastupitelstva, a rozhoduje o něm zastupitelstvo podle jednacího řádu zastupitelstva.
Článek 5
Veřejné hlasování
1) Volby řídí předseda volební komise.
2) Navržení kandidáti jsou voleni v navrženém pořadí.
3) Zvolen je kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva.
4) Výsledky hlasování oznámí předseda volební komise.
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Článek 6
Tajné hlasování
1) Tajně se hlasuje hlasovacími lístky. Hlasovací lístky obsahují seznam všech navržených
kandidátů v abecedním pořadí.
2) Každý člen zastupitelstva obdrží jeden hlasovací lístek opatřený razítkem statutárního města
Děčín a podpisem předsedy volební komise.
3) Úpravu hlasovacího lístku provede hlasující člen zastupitelstva tak, že jméno kandidáta, s nímž
nesouhlasí, přeškrtne vodorovně. Hlasovací lístek se jmény kandidátů, která na odevzdaném
hlasovacím lístku zůstala nepřeškrtnuta, se považuje za hlas daný těmto kandidátům.
4) Pro úpravu hlasovacích lístků je určen prostor, který zaručuje tajnost hlasování. Členové
zastupitelstva vstupují do tohoto prostoru jednotlivě.
5) Hlasování provede člen zastupitelstva vhozením hlasovacího lístku do volební schránky, která
byla před zahájením voleb zapečetěna a umístěna na místě, které určí předseda volební
komise a které oznámí členům zastupitelstva před zahájením voleb.
6) Zahájení a ukončení hlasování ohlásí předseda volební komise.
7) Volební komise provede bezprostředně po ukončení hlasování sečtení hlasů a vypracuje zápis
o výsledku voleb.
8) Neplatný je hlasovací lístek odevzdaný na jiném, než vydaném tiskopisu a ten, který je upraven
jiným způsobem, než je stanoven v odstavci 3. Vzniknou-li pochybnosti o platnosti hlasovacího
lístku, rozhodne o nich volební komise hlasováním.
9) Pokud jeden z navržených kandidátů získá v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů všech
členů zastupitelstva, je zvolen.
10) Jestliže žádný z navržených kandidátů nezíská v prvním kole voleb nadpoloviční většinu hlasů
všech členů zastupitelstva, postupují do dalšího kola volby dva kandidáti, kteří získali nejvyšší
počet hlasů.
11) V případě, že nejvyšší shodný počet hlasů získají dva z navržených kandidátů, postupují do
druhého kola volby pouze tito dva kandidáti.
12) Výsledek voleb vyhlásí bezprostředně po sečtení hlasů a vypracování zápisu o výsledku voleb
předseda volební komise.
Článek 7
Zápis o výsledku tajných voleb tajným hlasováním
Zápis o výsledku voleb pořizuje volební komise a podepisuje ho předseda a ostatní členové
volební komise. Zápis o výsledku voleb včetně odevzdaných hlasovacích lístků tvoří přílohu
originálu zápisu ze zasedání zastupitelstva, na němž se volby uskutečnily.
Článek 8
Závěrečné ustanovení
Tento volební řád je přílohou Jednacího řádu Zastupitelstva města Děčín schváleného usnesením
č. ZM 17 07 03 01 18 09 06 26 Zastupitelstva města Děčín ze dne 21. září 2017. 13.12.2018.
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STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA DĚČÍN
Zastupitelstvo města Děčín vydává podle § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, tento jednací řád Zastupitelstva města Děčín:
Článek 1
Úvodní ustanovení
Jednací řád zastupitelstva města (dále jen „zastupitelstvo“) upravuje přípravu jeho zasedání,
svolání, průběh zasedání, formulaci výsledků jednání – usnesení, kontrolu jejich plnění, jakož
i další organizační a technické otázky.
V rámci dodržení genderového náhledu, tedy rovnosti přístupu k ženám a mužům a současnému
zachování čtivosti textu tohoto jednacího řádu, je termínem „primátor“ myšlena primátorka
i primátor. Obdobně nahlížejte na náměstka primátora, vedoucího zaměstnance, zaměstnance
a další osoby, které je možno vyjádřit v ženském i mužském rodě.
Článek 2
Pravomoc zastupitelstva
Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti statutárního města,
uvedených zejména v ust. § 84 a § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), jakož i o dalších pravomocích v samostatné
působnosti statutárního města, pokud nejsou vyhrazené radě města podle § 102 odst. 2 zákona
o obcích.
Článek 3
Svolání zasedání zastupitelstva
1/

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

2/

Nesvolá-li primátor zasedání zastupitelstva podle odstavce 1, učiní tak náměstek primátora
pro územní a investiční rozvoj nebo náměstek primátora pro ekonomiku, finance a majetek,
popřípadě jiný člen zastupitelstva.

3/

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

4/

Zasedání zastupitelstva je veřejné a je vysíláno on-line na internetových stránkách
statutárního města Děčín http://www.mmdecin.cz. Z jeho jednání se rovněž pořizuje

1

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

Článek 4
Příprava zasedání zastupitelstva
1/

Přípravu zasedání zastupitelstva organizuje tajemník magistrátu podle pokynů primátora
a podle programu navrženého radou města. Přitom stanoví především konkrétní odpovědnost
za zpracování a včasné předložení odborných podkladů s případným variantním řešením.

2/

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

3/

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

4/

Nejpozději do 6 dnů před zasedáním zastupitelstva zajistí OPO zveřejnění materiálů pro
zasedání zastupitelstva na internetových stránkách statutárního města Děčín
http://www.mmdecin.cz a současně umožní veřejnosti do nich nahlédnout před samotným
zasedáním zastupitelstva a v jeho průběhu v jednacím sále na místě označeném „Servis“.
Ve zveřejněných a zpřístupněných materiálech zajistí jejich zpracovatelé anonymizaci
osobních údajů podle Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení
o ochraně osobních údajů“) a ochranu všech informací v dokumentech uvedených, jejichž
ochranu předpokládá některý z důvodů pro odmítnutí žádosti o poskytnutí informace dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

5/

Materiály pro zasedání zastupitelstva musí mít tyto náležitosti:
- číslo materiálu a název materiálu,
- jméno a podpis předkladatele,
- jméno a podpis zpracovatele a název odboru,
- návrh na usnesení,
- důvodovou zprávu.

6/

Důvodová zpráva musí obsahovat zejména:
- stručný přehled a charakteristiku problému včetně odkazu na právní předpis, podle kterého
může nebo musí zastupitelstvo rozhodnout,
- stanovisko dotčených odborů a subjektů,
- stanovisko rady města,
- přílohy k důvodové zprávě (důležité dokumenty k projednávané záležitosti, na které
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odkazuje důvodová zpráva),
- v případě, že s projednávanou problematikou souvisejí další rozsáhlé podklady (např.
studie, plány atp.), odkaz, kde lze do těchto materiálů nahlédnout.
7/

Materiály pro zasedání zastupitelstva musí být zpracovávány a předkládány tak, aby umožnily
členům zastupitelstva komplexně posoudit problematiku a přijmout odpovědná rozhodnutí.

8/

Vždy do nejbližšího zasedání zastupitelstva předkládá tajemník magistrátu doručenou
korespondenci adresovanou zastupitelstvu, a to tak, že ji soustředí u zapisovatele zasedání
zastupitelstva do složky „Doručená pošta zastupitelstvu města“.
Článek 5
Účast členů zastupitelstva a tajemníka magistrátu na zasedání zastupitelstva

1/

Člen zastupitelstva je povinen zúčastňovat se každého zasedání zastupitelstva, jinak je
povinen omluvit se primátorovi nebo prostřednictvím OPO ze své neúčasti na zasedání včetně
uvedení důvodu. Také pozdní příchod na zasedání či předčasný odchod ze zasedání omlouvá
primátor, popřípadě předsedající.

2/

Účast na zasedání zastupitelstva stvrzují členové zastupitelstva podpisem do listiny
přítomných. Skutečnosti o pozdních příchodech a předčasných odchodech členů
zastupitelstva ze zasedání zastupitelstva jsou zaznamenávány v zápise ze zasedání
zastupitelstva.

3/

Tajemník magistrátu se zúčastňuje zasedání zastupitelstva s hlasem poradním a rovněž svoji
účast stvrzuje podpisem do listiny přítomných.
Článek 6
Program zasedání zastupitelstva

1/

Program zasedání zastupitelstva navrhuje rada města a schvaluje ho zastupitelstvo. Právo
předkládat návrhy na doplnění nebo změnu připravovaného programu zasedání zastupitelstva
mají jeho členové, rada města a výbory.

2/

Na zasedání zastupitelstva může být jednáno jenom o těch bodech programu, které byly
schváleny zastupitelstvem. O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání
zastupitelstva do programu rozhoduje zastupitelstvo hlasováním.

3/

Pravidelnou součástí programu zasedání zastupitelstva je podání informace občanům
o činnosti orgánů města v období mezi zasedáními jednotlivých zastupitelstev.
Článek 7
Organizace a průběh zasedání zastupitelstva

1/

Zasedání zastupitelstva řídí zpravidla primátor nebo náměstek primátora, popřípadě pověřený
člen rady města (dále jen „předsedající“). Dbá o to, aby zasedání mělo pracovní charakter,
věcný a důstojný průběh.

2/

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

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

4/

Zápis a souhrn usnesení z předchozího zasedání zastupitelstva je při zasedání zastupitelstva
vyložen k nahlédnutí osobám uvedeným v § 16 odst. 2 a 3 a § 17 zákona o obcích
- občanům statutárního města Děčín, kteří dosáhli věku 18 let,
- fyzickým osobám, které dosáhly věku 18 let a vlastní na území statutárního města Děčín
nemovitost, a
- fyzickým osobám, které dosáhly věku 18 let, jsou cizími státními občany a jsou ve
statutárním městě Děčín hlášeny k trvalému pobytu, stanoví – li tak mezinárodní smlouva,
kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.
Těmto osobám je rovněž vyložen k nahlédnutí souhrn usnesení rady města za období od
předchozího zasedání zastupitelstva.

5/

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

6/

Požádá-li na zasedání zastupitelstva o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor,
poslanec, zástupce orgánů kraje nebo předseda osadního výboru zřízeného zastupitelstvem,
musí mu předsedající udělit slovo.

7/

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

8/

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

9/

Odchyluje-li se řečník od projednávaného tématu, vyzve jej předsedající slovy „k věci“. Pokud
ani po tomto upozornění se řečník k projednávanému tématu nevrátí nebo se od tématu
opětovně odchýlí, je předsedající oprávněn slovo řečníkovi odejmout.

10/ Zastupitelstvo může v průběhu zasedání hlasováním bez rozpravy rozhodnout o přesunutí
bodů programu zasedání nebo o sloučení rozpravy ke dvěma nebo i více bodům programu.
11/ Do rozpravy k projednávanému materiálu se mohou členové zastupitelstva, zaměstnanci
města a osoby dle článku 7 odst. 4 tohoto jednacího řádu přihlásit jenom do konce rozpravy
k projednávanému materiálu.
12/ Nikdo, komu předsedající neudělí slovo, nemůže se ho ujmout.
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13/ Členové zastupitelstva a osoby uvedené v čl. 7 odst. 4 (dále jen „diskutující“) se mohou
vyjadřovat k jednotlivým bodům schváleného programu zasedání zastupitelstva. Slovo
diskutujícímu uděluje vždy předsedající.
14/ Diskutující může k jednomu bodu schváleného programu zasedání zastupitelstva vystoupit
maximálně dvakrát, to neplatí pro členy zastupitelstva.
15/ Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen zastupitelstva. O jeho návrhu se
hlasuje bez rozpravy a je-li schválen, předsedající rozpravu k danému bodu programu ukončí.
16/ Primátor předkládá vždy nejbližšímu zasedání zastupitelstva k rozhodnutí usnesení rady
města ve věci v samostatné působnosti, jehož výkon byl primátorem/primátorkou pozastaven
pro nesprávnost. Primátor je povinen věc vysvětlit a zdůvodnit předkládaný návrh.
Zastupitelstvo rozhoduje o zrušení takovéhoto usnesení hlasováním.
Článek 8
Usnesení zastupitelstva
1/

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

2/

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

3/

Usnesením zastupitelstva lze ukládat úkoly v rozsahu pravomoci zastupitelstva dané zákonem
primátorovi, náměstkům primátora, radě města, členům zastupitelstva, výborům a tajemníkovi
magistrátu.

4/

Písemný souhrn přijatých usnesení zastupitelstva podepisuje vždy primátor nebo náměstek
primátora, dále určení ověřovatelé zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva, předseda
návrhové komise a zapisovatel. Souhrn přijatých usnesení zastupitelstva musí být zveřejněn
do 8 dnů po skončení zasedání. Před zveřejněním však musí být usnesení přiměřeně
upravena, tj. musí být odstraněny osobní údaje2) nebo provedena jejich anonymizace. Při
anonymizování osobních údajů nebo jejich zpřístupnění v omezeném rozsahu je však vždy
třeba postupovat tak, aby konkrétní sdělení ještě splnilo svůj účel. Na zveřejňovaných
upravených verzích usnesení ze zasedání zastupitelstva musí být uvedena poznámka, že je

1)
2)

Například § 14 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES.
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zveřejňována upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Zveřejnění provádí OPO vyvěšením tohoto upraveného písemného souhrnu na úřední desce
magistrátu. Dále se upravený souhrn přijatých usnesení zveřejní na internetových stránkách
statutárního města Děčín http://www.mmdecin.cz, a pokud tak stanoví zákon, i jiným
způsobem.
5/

Týká-li se přijaté usnesení zastupitelstva rozhodnutí o vyhlášení nebo nevyhlášení místního
referenda na návrh přípravného výboru pro místní referendum3), zastupitelstvo prostřednictvím
primátora/primátorky neprodleně vyrozumí zmocněnce přípravného výboru o přijatém
usnesení a zároveň toto usnesení vyvěsí na úřední desce magistrátu po dobu 15 dnů. OPO
zároveň zveřejní toto usnesení na internetových stránkách statutárního města Děčín
http://www.mmdecin.cz.
Článek 9
Hlasování

1/

Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zastupitelstvo hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého
usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.

2/

V případě, že je předloženo více návrhů na usnesení, hlasuje zastupitelstvo nejprve o návrhu
rady města a pokud tento není schválen, hlasuje se o dalších návrzích v pořadí tak, jak byly
podány. Jestliže pro návrh hlasovala nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, pokud
zvláštní právní předpis nestanoví jinak1), považuje se tento návrh za schválený a o ostatních
návrzích se již nehlasuje.

3/

Jestliže žádný předložený návrh dle odst. 2 nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se
zastupitelstvo na návrh předsedajícího usnést na dohodovacím řízení. Předsedající v tomto
případě vyzve zástupce volebních stran, aby jmenovali po jednom zástupci pro toto řízení.
Zasedání zastupitelstva na nezbytnou dobu přeruší. Dohodovacímu řízení předsedá
předsedající. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou
většinu, obnoví předsedající činnost přerušeného zasedání zastupitelstva, přednese upravený
návrh a dá o něm hlasovat. Nepřijme-li zastupitelstvo žádné navržené usnesení, vypracuje
návrhová komise nový návrh usnesení.

4/

Nezíská-li ani nový návrh usnesení předložený návrhovou komisí dle odst. 3 potřebnou
většinu hlasů, prohlásí předsedající návrh za zamítnutý.

5/

Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o čemž rozhoduje zastupitelstvo.

6/

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

7/

Při tajném hlasování se přiměřeně použije postup upravený ve volebním řádu Zastupitelstva
města Děčín, který tvoří přílohu tohoto jednacího řádu.

3)

§ 13 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
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Článek 10
Práva a povinnosti člena zastupitelstva při výkonu své funkce
1/

Funkce člena zastupitelstva je veřejnou funkcí. Člen zastupitelstva vykonává svůj mandát
osobně a v souladu se svým slibem a není přitom vázán žádnými příkazy.

2/

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

3/

Práva a povinnosti člena zastupitelstva při výkonu funkce jsou upravena v ust. § 69 až § 79
a § 82 a § 83 zákona o obcích, a v případě veřejného funkcionáře, uvedeného v odstavci 2,
jsou další povinnosti stanoveny v zákoně o střetu zájmů.
Článek 11
Příspěvky do rozpravy z řad občanů statutárního města Děčín a jiných fyzických osob

1/

Osoby uvedené v článku 7 odst. 4 tohoto jednacího řádu mají právo postupem podle čl. 7
odst. 13 a 14 vyjadřovat na zasedání zastupitelstva v souladu s tímto jednacím řádem svá
stanoviska ke všem jednotlivým věcem, které jsou projednávány na zasedání zastupitelstva,
a to na základě písemné přihlášky podané prostřednictvím zapisovatele. K vyjadřování se
k návrhu rozpočtu statutárního města Děčín a k závěrečnému účtu statutárního města Děčín
za uplynulý kalendářní rok se písemná přihláška do diskuze nevyžaduje.
Článek 12
Péče o nerušený průběh jednání

Nikdo nesmí rušit průběh zasedání zastupitelstva. Předsedající může vykázat ze zasedací
místnosti rušitele jednání.
Článek 13
Ukončení zasedání zastupitelstva
Předsedající ukončí zasedání zastupitelstva, byl-li pořad jednání vyčerpán. Rovněž ukončí
zasedání zastupitelstva, jestliže při zahájení zasedání nebo v jeho průběhu není přítomna
nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva nebo z jiných závažných důvodů, zejména
nastala-li mimořádná skutečnost znemožňující další nerušené jednání. V těchto případech se koná
do 15 dnů jeho náhradní zasedání. Svolá se postupem podle článku 3 odst. 1 nebo 2 tohoto
jednacího řádu.
Článek 14
Pracovní komise zastupitelstva
1/

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

2/

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

3/

Pro přípravu stanovisek a expertiz může zastupitelstvo zřídit další pracovní komise. Do těchto
pracovních komisí zastupitelstvo volí především své členy a podle potřeby další odborníky,
kteří nejsou členy zastupitelstva.

4/

Funkce pracovních komisí končí splněním úkolu.
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5/

Komise návrhová v průběhu zasedání zastupitelstva sleduje znění přijatých usnesení.
V případě požadavku předsedajícího zasedání zastupitelstva předkládá prostřednictvím svého
předsedy návrh na nové znění usnesení v dohodnutém termínu.

6/

Komise volební dohlíží na řádný průběh voleb a
volebním řádu zastupitelstva. Prostřednictvím svých
hlasování a v případě selhání hlasovacího zařízení
komise nemůže být ten, jehož by se volba týkala.
komise zprávu zastupitelstvu.

na dodržení postupu stanoveného ve
členů zajišťuje sčítání hlasů při tajném
i při veřejném hlasování. Členem této
O výsledku voleb předkládá předseda

Článek 15
Organizačně technické záležitosti zasedání zastupitelstva
1/

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

2/

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

3/

V zápise se uvádí zejména:
- den a místo konání zasedání zastupitelstva,
- hodina zahájení a skončení, doba přerušení,
- počet přítomných členů zastupitelstva,
- jména určených ověřovatelů zápisu a jména členů zvolené návrhové komise a jejího
předsedy,
- schválený program zasedání zastupitelstva,
- průběh rozpravy k jednotlivým bodům se jmény řečníků, přednesené návrhy, protinávrhy,
připomínky, dotazy, závěry,
- průběh a výsledky hlasování výpisem, kdo jak hlasoval (článek 9 odst. 6 tohoto jednacího
řádu), případně s poznámkou o tajném způsobu hlasování, zápis o výsledku tajného
hlasování nebo zápis o výsledku voleb tajným hlasováním,
- jednoznačně formulovaný závěr – přesná formulace přijatých usnesení k jednotlivým
bodům jednání, též označení osoby nebo orgánu, který usnesení bude realizovat,
a stanovení termínu, případně dílčí nebo kontrolní termíny,
- rozpis přijatého svodného usnesení ke každému materiálu schválených bodů programu
stejného věcného zaměření a po sobě jdoucích materiálů projednaných v „bloku“ dle článku
8 odst. 2 tohoto jednacího řádu,
- u každého hlasování je třeba zaznamenat počet přítomných členů zastupitelstva
v okamžiku hlasování,
- dotazy a připomínky, které nebyly zodpovězeny bezodkladně,
- datum vyhotovení zápisu,
- další skutečnosti, které by se měly podle rozhodnutí členů zastupitelstva stát součástí
zápisu.
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4/

O námitkách člena zastupitelstva proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva.

5/

Z jednání zastupitelstva je pořizován pro potřeby zápisu zvukový záznam a tento je archivován
po dobu 1 roku. Zastupitelstvo může ve zvláštních případech rozhodnout o delší době
archivace.

6/

Zvukový a obrazový záznam ze zasedání zastupitelstva pořízený statutárním městem Děčín
podle článku 3 odst. 4 zveřejní OPO na internetových stránkách statutárního města Děčín
http://www.mmdecin.cz do 10 dnů po skončení zasedání. K dodržení obecného nařízení
o ochraně osobních údajů bude před zveřejněním zvukový a obrazový záznam upraven
postupem dle článku 8 odst. 4 se současným uvedením informace, že je zveřejňována
upravená verze zvukového a obrazového záznamu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

7/

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

8/

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

9/

OPO rozešle souhrn přijatých usnesení zastupitelstva všem členům zastupitelstva. Vyhlášení
místního referenda4) oznámí primátor Ministerstvu vnitra do 5 dnů od této skutečnosti.

10/ Primátor předkládá pravidelně informace členům zastupitelstva o činnosti rady města
zasíláním elektronického souboru přijatých usnesení rady města.
11/ V době zasedání zastupitelstva je v místnosti, ve které zastupitelstvo zasedá, umístěna na
vhodném místě vlajka statutárního města Děčín a znak statutárního města Děčín.
Článek 16
Závěrečná ustanovení
1/

Přílohou tohoto jednacího řádu je volební řád Zastupitelstva města Děčín.

2/

Zrušuje se Jednací řád Zastupitelstva města Děčín schválený usnesením zastupitelstva č. ZM
17 07 03 01 ze dne 21.09.2017.

3/

Tento jednací řád byl schválen usnesením č. ZM 18 09 06 26 Zastupitelstva města Děčín ze
dne 13.12.2018 a tímto dnem nabývá účinnosti.

Jaroslav Hrouda
primátor

4)

Ing. Vladislav Raška
náměstek primátora města
pro územní a investiční rozvoj

Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha k jednacímu řádu Zastupitelstva města Děčín ze dne 13.12.2018

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
Volební řád Zastupitelstva města Děčín
Článek 1
Rozsah působnosti
Tento volební řád upravuje způsob rozhodování Zastupitelstva města Děčín (dále jen
„zastupitelstvo“) v případech, kdy je předmětem rozhodnutí zastupitelstva volba podle § 84 odst. 2
písm. l) a m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo může
rozhodnout, že tohoto volebního řádu se použije též v dalších případech, kdy je potřeba vybrat
osobu pro obsazení jiných funkcí, než které jsou uvedeny v citovaném zákonném ustanovení.
Článek 2
Volební komise
1) Zastupitelstvo zvolí k provedení voleb volební komisi z řad členů zastupitelstva. Volební komise
je tříčlenná a volí ze svého středu předsedu. Volební komise řídí průběh voleb, dohlíží na
dodržování právních předpisů a tohoto volebního řádu a vyhlašuje výsledek voleb.
2) Volební komise rozhoduje hlasováním.
Článek 3
Návrhy kandidátů
Návrhy kandidátů jsou oprávněni podávat rada města, primátor a ostatní členové zastupitelstva.
Návrhy se podávají předsedovi volební komise.
Článek 4
Způsob hlasování
Hlasování je veřejné nebo tajné. Způsob hlasování navrhuje předsedající, který řídí hlasování
zastupitelstva, a rozhoduje o něm zastupitelstvo podle jednacího řádu zastupitelstva.
Článek 5
Veřejné hlasování
1) Volby řídí předseda volební komise.
2) Navržení kandidáti jsou voleni v navrženém pořadí.
3) Zvolen je kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva.
4) Výsledky hlasování oznámí předseda volební komise.
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Článek 6
Tajné hlasování
1) Tajně se hlasuje hlasovacími lístky. Hlasovací lístky obsahují seznam všech navržených
kandidátů v abecedním pořadí.
2) Každý člen zastupitelstva obdrží jeden hlasovací lístek opatřený razítkem statutárního města
Děčín a podpisem předsedy volební komise.
3) Úpravu hlasovacího lístku provede hlasující člen zastupitelstva tak, že jméno kandidáta, s nímž
nesouhlasí, přeškrtne vodorovně. Hlasovací lístek se jmény kandidátů, která na odevzdaném
hlasovacím lístku zůstala nepřeškrtnuta, se považuje za hlas daný těmto kandidátům.
4) Pro úpravu hlasovacích lístků je určen prostor, který zaručuje tajnost hlasování. Členové
zastupitelstva vstupují do tohoto prostoru jednotlivě.
5) Hlasování provede člen zastupitelstva vhozením hlasovacího lístku do volební schránky, která
byla před zahájením voleb zapečetěna a umístěna na místě, které určí předseda volební
komise a které oznámí členům zastupitelstva před zahájením voleb.
6) Zahájení a ukončení hlasování ohlásí předseda volební komise.
7) Volební komise provede bezprostředně po ukončení hlasování sečtení hlasů a vypracuje zápis
o výsledku voleb.
8) Neplatný je hlasovací lístek odevzdaný na jiném, než vydaném tiskopisu a ten, který je upraven
jiným způsobem, než je stanoven v odstavci 3. Vzniknou-li pochybnosti o platnosti hlasovacího
lístku, rozhodne o nich volební komise hlasováním.
9) Pokud jeden z navržených kandidátů získá v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů všech
členů zastupitelstva, je zvolen.
10) Jestliže žádný z navržených kandidátů nezíská v prvním kole voleb nadpoloviční většinu hlasů
všech členů zastupitelstva, postupují do dalšího kola volby dva kandidáti, kteří získali nejvyšší
počet hlasů.
11) V případě, že nejvyšší shodný počet hlasů získají dva z navržených kandidátů, postupují do
druhého kola volby pouze tito dva kandidáti.
12) Výsledek voleb vyhlásí bezprostředně po sečtení hlasů a vypracování zápisu o výsledku voleb
předseda volební komise.
Článek 7
Zápis o výsledku tajných voleb tajným hlasováním
Zápis o výsledku voleb pořizuje volební komise a podepisuje ho předseda a ostatní členové
volební komise. Zápis o výsledku voleb včetně odevzdaných hlasovacích lístků tvoří přílohu
originálu zápisu ze zasedání zastupitelstva, na němž se volby uskutečnily.
Článek 8
Závěrečné ustanovení
Tento volební řád je přílohou Jednacího řádu Zastupitelstva města Děčín schváleného usnesením
č. ZM 18 09 06 26 Zastupitelstva města Děčín ze dne 13.12.2018.
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MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM
Konané dne: 13. 12. 2018

ZM

18

09

06

27

Název:
Revokace usnesení ZM č. 18 08 16 01 ze zasedání ZM dne 5.11.2018 - zastupování primátora v době jeho
nepřítomnosti.
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
revokuje
usnesení ZM č. 18 08 16 01 ze zasedání ZM dne 5.11.2018 a
určuje
v souladu s ustanovením § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
zastupování primátora takto:
a) náměstek primátora města pro územní a investiční rozvoj zastupuje v plném rozsahu primátora v době jeho
nepřítomnosti nebo v době, kdy primátor nevykonává funkci (§ 72 odst. 6 a § 81a odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů),
b) náměstek primátora města pro ekonomiku, finance a majetek zastupuje v plném rozsahu primátora v době
jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy primátor nevykonává funkci (§ 72 odst. 6 a § 81a odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), a pokud současně platí, že náměstek primátora města pro
územní a investiční rozvoj v důsledku své nepřítomnosti (§ 72 odst. 6 a § 81a odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů), nezastupuje primátora,
c) náměstek primátora města pro prevenci kriminality zastupuje primátora v době jeho nepřítomnosti nebo v
době, kdy primátor nevykonává funkci (§ 72 odst. 6 a § 81a odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů), vyjma povinností vyplývajích ze zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění
pozdějších předpisů, a pokud současně platí, že náměstek primátora města pro územní a investiční rozvoj a
náměstek primátora města pro ekonomiku, finance a majetek v důsledku jejich nepřítomnosti (§ 72 odst. 6 a §
81a odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů), nezastupují primátora,
d)člen zastupitelstva ing. Ondřej Smíšek zastupuje primátora v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy
primátor nevykonává funkci (§ 72 odst. 6 a § 81a odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů), ve výkonu povinností vyplývajích ze zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších
předpisů, a pokud současně platí, že náměstek primátora města pro územní a investiční rozvoj a náměstek
primátora města pro ekonomiku, finance a majetek v důsledku jejich nepřítomnosti (§ 72 odst. 6 a § 81a odst.
1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů), nezastupují primátora.

Stanovisko RM:
Rada města na svém zasedání dne 4.12.2018 projednala návrh na revokaci usnesení ZM č. 18 08 16 01 ze
zasedání ZM dne 5.11.2018 a doporučuje zastupitelstvu přijmout usnesení v navrhovaném znění.

Cena:
Návrh postupu:
Důvodová zpráva:
Zastupitestvo města na svém, ustavujícím zasedání dne 5.11.2018 schválilo usnesení ZM č. 18 08 16 01,
kterým se určuje zastupování primátora v době jeho nepřítomnosti. V rámci diskuze k předmětnému usnesení
byl vznesen požadavek na odstranění případného střetu zájmu u neuvolněného náměstka pro prevenci
kriminality, který je současně strážníkem městské policie. Tento nežádoucí stav je odstraněn navrhovanou
revokací usnesení ZM č. 18 08 16 01, kde se určuje, že náměstek pro prevenci kriminality nezastupuje
primátora ve věcech týkajích se městské policie.
Vyjádření:
Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Mgr. Michaela Rašková

5.12.2018 08:04 podepsáno

Předkladatel:

Jaroslav Hrouda

5.12.2018 14:32 podepsáno

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM
Konané dne: 13. 12. 2018

ZM
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Název:
Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo informace o projektu „Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice“ a
schvaluje
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice“ do Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP) - výzva č. 60,
2. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané min. výši 19.289 tis. Kč
včetně DPH,
3. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané min. výši 4.889 tis. Kč
včetně DPH,
4. vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele akce po schválení rozpočtu na rok 2019 s tím, že v případě
neobdržení dotace bude materiál opětovně projednán v orgánech města.

Stanovisko RM:
Rada města dne 4.12.2018 projednala informace o projektu „Domov pro osoby se zdravotním postižením
Boletice“ a svým usnesením č. RM 18 21 36 04 doporučila zastupitelstvu města:
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice“ do Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP) - výzva č. 60,
2. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané min. výši 19.289 tis. Kč
včetně DPH,
3. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané min. výši 4.889 tis. Kč
včetně DPH,
4. vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele akce po schválení rozpočtu na rok 2019 s tím, že v případě
neobdržení dotace bude materiál opětovně projednán v orgánech města.

Cena:
Návrh postupu:

19,289

Důvodová zpráva:
Předmětem projektu, který bude podáván do dotačního titulu IROP (v koordinaci s výzvou č. 35 ITI
Ústecko-chomutovské aglomerace), je rekonstrukce stávajícího objektu Domova pro osoby se zdravotním
postižením v Boleticích a vybudování zahrady pro ubytované klienty. Celkové rozpočtové náklady projektu
jsou v předpokládané výši 19.289 tis. Kč včetně DPH. Maximální výše finančního příspěvku (dotace) je
stanovena výzvou na 15.200 tis. Kč, obec jako žadatel však může obdržet dotaci max. 14.400 tis. Kč.
Předpokládaná spoluúčast města je v min. výši 4.889 tis. Kč včetně DPH. V rámci projektu je nutné
předfinancování celého projektu, finanční příspěvek bude vyplacen ex-post (po realizaci projektu). Projekt se
plánuje realizovat v období 7/2019 - 10/2020. Součástí zadávací dokumentace, tedy návrhu smlouvy o dílo,
bude smluvní podmínka, že v případě nezískání dotace bude mít objednatel možnost odstoupit od smlouvy.
Vyrozumění výsledku hodnocení žádosti o dotaci očekáváme do konce března 2019. Projekt je v souladu s
rozvojovým cílem H2: Modernizovat zařízení pro sociální služby a ostatní objekty občanské vybavenosti v
majetku města.
Stanovisko odboru ekonomického: Z předloženého materiálu Domov pro osoby se zdravotním postižením
Boletice vyplývá, že předpokládané celkové rozpočtové náklady projektu jsou 19.289 tis. Kč, maximální
dotace 14.400 tis. Kč. Projekt je nutné předfinancovat, neboť dotace bude poskytnuta po realizaci projektu.
Projekt bude realizován v letech 2019 – 2020. Potřeba financování v roce 2019 byla vyčíslena na 10.483 tis.
Kč a tato částka je zapracována v návrhu rozpočtu na rok 2019. Zbývající finanční prostředky doporučujeme
uplatnit v návrhu rozpočtu na rok 2020.
Vyjádření:

Příloha:

BURESWORKS_DOZP
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Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martina Štajnerová
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Ing. Vladislav Raška
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STUDIE PROVEDITELNOSTI k projektu „Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice“

SOUHRN
V tabulce 1 následuje přehled vybraných výsledků získaných Studií proveditelnosti k projektu
„Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice“.
Oblast

Hodnota

Trvání projektu

2. 7. 2018 - 8. 12. 2020

Realizovatelnost

ANO

Oprávněný žadatel

Obec

Vliv na horizontální principy IROP

Důvod realizace projektu
Cílová skupina

Podpora rovných příležitosti a zákaz diskriminace – kladný,
udržitelný rozvoj - neutrální, rovnost mužů a žen - neutrální
Kapacity neposkytují prostředí ke zvýšení kvality života klientů
a nezajišťují tak inkluzi do běžného způsobu života
Objekt nenaplňuje základní bezpečnostní a hygienické
požadavky
Osoby se zdravotním postižením
Zkvalitnění poskytování sociálních služeb
Zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb
a práce s osobami se zdravotním postižením
Zvýšení sociálního postavení a zlepšení kvality života osob se
zdravotním postižením ve městě
Rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování
sociální služby
Pořízení vybavení
Zeleň v okolí budovy,
Zabezpečení výstavby (TDI, BOZP, autorský dozor)
Projektová dokumentace stavby,
Studie proveditelnosti,
Povinná publicita

-

Cíle projektu
-

Hlavní aktivity
-

Vedlejší aktivity

-

Investiční náklady na hlavní aktivity

Kč

Celkové způsobilé výdaje

Kč

Vazba na Strategii sociálního začleňování
2014 – 2020

-

Procento výdajů na hlavní aktivitu projektu

Reaguje na opatření 3.2.b, usiluje o rozvíjení kvality začleňujících
služeb v sociálně vyloučených lokalitách
% způsobilých výdajů

Kapacita služeb a sociální práce - výchozí hodnota 18, cílová
hodnota 18 osob v jeden okamžik
Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci - výchozí
hodnota 0, cílová hodnota 1 zázemí
Počet poskytovaných druhů sociálních služeb - výchozí hodnota
1, cílová hodnota 1 služba
Čistá současná hodnota v rámci návratnosti investice
pro finanční analýzu (FNPV): .....Kč
Financování administrativní kapacity v udržitelnosti projektu
zajistí statutární město Děčín, prostřednictvím Magistrátu
Náklady na opravy a údržbu budou zajištěny z běžného rozpočtu
Magistrátu statutárního města Děčín
Předfinancování z rozpočtu statutárního města Děčín
-

Cílová hodnota indikátoru

Finanční analýza

Udržitelnost

Tab. 1 Přehled hlavních výsledků studie proveditelnosti
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1 ÚVODNÍ INFORMACE
Studie proveditelnosti k projektu „Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice“ je
realizována pro zadavatele statutární město Děčín se sídlem Mírové náměstí 1175/5, 405 38
Děčín. Předmětem studie proveditelnosti je prostřednictvím rekonstrukce a úpravy objektu a
zázemí pro poskytování sociální služby a pořízení vybavení dosáhnout zkvalitnění poskytování
sociálních služeb.
Tabulka 2 představuje základní údaje o projektu, kontaktní údaje odpovědného
pracovníka zpracovatele, specifikuje termíny zpracování studie.
Údaj

Bližší specifikace

Obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ
zpracovatele

BURESWORKS, s.r.o.,
sídlo Petřínská 1072/2, 32600 Plzeň,
IČ 02130807, DIČ: CZ02130807

Členové zpracovatelského týmu,
jejich role a kontakty

Ing. Mgr. Lucie Burešová,
pracoviště Petřínská 1072/2, 32600 Plzeň,
e-mail: buresova@buresworks.cz,
telefon: +420 603768206
Role: zpracovatel studie proveditelnosti a podkladů pro eCBA
Úkoly: zpracování studie proveditelnosti a podkladů pro eCBA

Datum vypracování

1. 8. 2018 - 17. 12. 2018
Tab. 2 Základní údaje o zpracovateli studie proveditelnosti
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2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŽADATELI
Projekt „Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice“ spočívá v provedení rekonstrukce
a úpravy objektu a zázemí pro poskytování sociální služby a pořízení vybavení s cílem
dosáhnout zkvalitnění poskytování sociálních služeb.
Tabulka 3 uvádí základní údaje o projektu, kontaktní údaje odpovědného pracovníka
žadatele.
Údaj

Bližší specifikace

Obchodní jméno, sídlo,
IČ a DIČ žadatele

Statutární město Děčín,
sídlo Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín - Děčín IV-Podmokly,
IČ: 00261238, DIČ: CZ00261238

Jméno, příjmení a kontakt
na statutárního zástupce

Mgr. Marie Blažková,
pracoviště: Statutární město Děčín,
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín,
e-mail: marie.blazkova@mmdecin.cz,
telefon: +420 412 593 335

Jména, příjmení a kontaktní údaje
kontaktní osoby pro projekt

Ing. Veronika Takacsová
pracoviště: Statutární město Děčín,
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín,
e-mail: veronika.takacsova@mmdecin.cz,
telefon: +420 412 593 285

Nárok na odpočet DPH na vstupu
ve vztahu ke způsobilým výdajům
projektu

Ne

Název projektu

Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice
Tab. 3 Základní údaje o žadateli

Investorem projektu je statutární město Děčín. Jedná se o obec, jejíž činnost podléhá zákonu
č. 128/2000 Sb. o obcích. Žadatel je plátce DPH a nemá zákonný nárok na odpočet DPH
ve vztahu k aktivitám projektu.
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3 CHARAKTERISTIKA PROJEKTU A JEHO SOULAD
S PROGRAMEM
Tabulka 4 uvádí shrnutí hlavních výstupů kapitoly 3 Charakteristika projektu a jeho soulad
s programem.
Údaj

Bližší specifikace

Místo realizace
Cílové skupiny

-

Osoby se zdravotním postižením
-

Cíle projektu
-

Vazba na Strategii sociálního
začleňování 2014 – 2020
Vazba na Národní strategii rozvoje
sociálních služeb

Spojenců 214, Děčín XXXII-Boletice nad Labem, 407 11 Děčín
Stavba s parcelním číslem 212/1, dotčená parcela s p. č. 210

-

Zkvalitnění poskytování sociálních služeb
Zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb
a práce s osobami se zdravotním postižením
Zvýšení sociálního postavení a zlepšení kvality života osob
se zdravotním postižením ve městě
Reaguje na opatření 3.2.b, usiluje o rozvíjení kvality začleňujících
služeb v sociálně vyloučených lokalitách
Reaguje na Specifický cíl 7.1.1 Strategického cíle A: Zajistit přechod
od institucionálního modelu péče o osoby se zdravotním postižením k
podpoře osob v přirozeném prostředí

Tab. 4 Shrnutí charakteristiky projektu

3.1 Místo realizace projektu
Místo realizace projektu se nachází v obci s rozšířenou působností Děčín. Stavba s č.p. 214
na pozemku s parcelním číslem 212/1, dotčená parcela s číslem 210 a parcela 225/1 druhu trvalý
travní porost k realizaci úprav zahrady jsou umístěny v katastrálním území Děčín. Tabulka 5
vymezuje místo realizace projektu dle oficiální klasifikace.
Klasifikace

Kód

Územní jednotka

NUTS 2

CZ04

Severozápad

NUTS 3

CZ 042

Ústecký kraj

LAU 1 (okres)

CZ 0421

Děčín

LAU 2 (obec)

562335

Děčín

Tab. 5 Klasifikace území

9

STUDIE PROVEDITELNOSTI k projektu „Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice“

Obraz 1 představuje umístění realizace projektu v rámci ČR.

Obr. 1 Umístění realizace projektu v rámci ČR
Zdroj: Mapová data, Google, 2017

Místo realizace projektu představuje stavba občanského vybavení v ulici Spojenců 214, Děčín
XXXII-Boletice nad Labem, 407 11 Děčín, umístěná na pozemku s parcelním číslem 212/1.
Předmětem rekonstrukce je celá tato stavba (rekonstrukce) a pozemek 225/1 (pro úpravy
terénu).
Umístění projektu:
Zastavěná plocha a nádvoří v ulici Spojenců 214, Děčín XXXII-Boletice nad Labem,
407 11 Děčín, na pozemku s parcelním číslem 212/1.
Adresní bod:
Y:748949,10

X: 968460,62

Vlastnické právo k pozemku s číslem 212/1 a 211, a dále k pozemku s číslem 212/2, tedy garáži,
a stavbě s č. p. 214, a dále pozemek s č. p. 225/1 náleží subjektu statutární město Děčín, Mírové
nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín. Vlastnické právo ke stavbou dotčenému
pozemku s číslem 210 náleží soukromému subjektu PEGYN, spol. s.r.o., Spojenců 193, Děčín
XXXII-Boletice nad Labem, 407 11 Děčín.
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Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice se nachází v centru Boletic nad Labem
(místní část statutárního města Děčín) a je zcela v dosahu MHD. Od zastávky autobusových
linek č. 9 a 249 (zastávka „Boletice-Koruna“) je objekt vzdálen přibližně 50 m. Při použití
autobusové linky č. 8, je nutné projít od zastávky MHD (zastávka „Boletice-škola“) ulicí Míru.
Zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice se nachází asi 200 m od této
zastávky. K areálu se lze zcela bez problémů dostat osobním automobilem. Dům v ulici
Spojenců 214, Děčín XXXII-Boletice nad Labem následuje na obraze 2.

Obr. 2 Dům v ulici Spojenců, Děčín
Zdroj: Mapová data, Google, 2018
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Obraz 3 představuje místo realizace projektu v rámci obce.

Obr. 3 Místo realizace projektu – v rámci obce
Zdroj: Mapová data, Google, 2018
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Obraz 4 představuje bezprostřední okolí místa realizace projektu s vyznačením jednotlivých dotčených pozemků.

Obr. 4 Místo realizace projektu – bezprostřední okolí
Zdroj: ČÚZK, 2018
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3.2 Popis cílové skupiny projektu
Cílovou skupinou projektu jsou osoby se zdravotním postižením, tedy fyzické osoby, které jsou
orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními v třetím stupni, invalidními v prvním nebo
druhém stupni, nebo zdravotně znevýhodněnými.
Osoby se zdravotním postižením
Osoby se zdravotním postižením profitují z projektu, neboť je jim pomocí vhodného ubytování
a služeb umožněno zlepšit sociální postavení ve společnosti a zkvalitnit život. DOZP Boletice
budou využívat především osoby s kombinovaným postižením a osoby s mentálním
postižením. Služba je poskytována osobám od 18 let věku bez omezení horní věkové hranice.
Klienty DOZP jsou dospělé osoby v nepříznivé sociální situaci, jsou z Ústeckého kraje,
mají středně těžké nebo těžké mentální nebo kombinované postižení, potřebují celodenní
podporu nebo péči, nemají kde bydlet, nemohou nebo nechtějí bydlet v současném bydlišti.
Služba je poskytována osobám od 18 let věku bez omezení horní věkové hranice. Domov
pro osoby se zdravotním postižením Boletice umožňuje dospělým lidem se středně těžkým
nebo těžkým mentálním a kombinovaným postižením z Ústecka žít v okrajové části Děčína
v bezbariérovém zařízení s malou kapacitou. Podpora směřuje k udržení jejich dovedností
a zajištění péče o vlastní osobu. Klienti Domova bydlí v malém zařízení ve dvoulůžkovém
pokoji, mají zajištěnou péči o své zdraví, jídlo a pití, mají podporu v péči o sebe a svůj vzhled,
mají zajištěn úklid, mají podporu při využívání času v zařízení i mimo něj, jsou v kontaktu s lidmi
důležitými pro jeho život (Mgr. Roman Horn).
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3.3 Popis dopadů a přínosů projektu
Cílovou skupinou projektu jsou osoby se zdravotním postižením. Tabulka 6 představuje
dopady a přínosy projektu s důrazem na cílovou skupinu.
Skupina
dopadu/přínosu
projektu

Cílová skupina:
Osoby
se zdravotním
postižením

Obyvatelé
okolních domů
a osoby
pracující
v okolních
domech

Dopady

Nejsou známy negativní dopady projektu
na osoby se zdravotním postižením

Zvýšená prašnost, hlučnost a pohyb osob
a vozidel v místě v průběhu realizace
stavebních prací
Nositel dopadu: Dodavatel stavby
Návrhy eliminace dopadu: Obyvatelé okolních
domů budou informováni
o zahájení realizace stavebních prací,
upozorněni na zvýšenou hlučnost a prašnost
Drobná omezení v průběhu realizace
stavebních prací
Popis dopadu: Doprava stavebního vybavení
a materiálu může způsobit krátkodobá
drobná omezení na komunikaci
Nositel dopadu: Investor projektu
Návrhy eliminace dopadu: V době stavebních
prací budou realizována veškerá opatření
k zachování bezpečnosti v okolí stavby,
situace bude řádně označena

Přínosy
Zvýšení sociálního postavení osob se
zdravotním postižením - klientů zařízení
Zvýšení kvality života osob se zdravotním
postižením – klientů zařízení
Prevence sociálního vyloučení osob se
zdravotním postižením
Život osoby se zdravotním postižením
v důstojném a hygienickém prostředí
Inkluze osoby se zdravotním pojištěním
do společnosti

Podpora inkluzivního přístupu obyvatel
žijících v okolí k osobám se zdravotním
postižením

Tab. 6 Popis dopadů a přínosů
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3.4 Popis cílů a výsledků projektu a jejich příspěvku k naplňování cíle 2.1.
Tabulka 7 specifikuje program a výzvu, na kterou projekt reaguje.
Údaj

Bližší specifikace

Operační
program

Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa

PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

IP 9a: Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu,
regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podporou
Investiční priorita
sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám
a přechodem od institucionálních ke komunitním službám
Specifický cíl

SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

Druh výzvy

Průběžná

Název

Sociální infrastruktura - Integrované projekty ITI
Tab. 7 Program, výzva

Následuje představení hlavní aktivity projektu, cílů a výsledků projektu.
3.4.1 Hlavní aktivita projektu
Rekonstrukce a pořízení vybavení objektu domova pro osoby se zdravotním postižením.
3.4.2 Cíle projektu
Cílem projektu je:
-

-

zkvalitnění poskytování sociálních služeb,
zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb a práce s osobami
se zdravotním postižením,
zvýšení sociálního postavení a zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením
ve městě.

3.4.3 Výsledek projektu
Zvýšení sociálního postavení a zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením a inkluze
osob se zdravotním postižením do společnosti.
3.4.4 Naplňování specifického cíle 2.1.
Projekt přispívá k naplňování cíle 2.1., neboť přímo usiluje o zvýšení kvality a dostupnosti
služeb vedoucích k sociální inkluzi. Prostřednictvím rekonstrukce domova pro osoby
se zdravotním postižením bude dosaženo zlepšení přístupu ke službám, které umožní efektivní
začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti.
Rekonstrukcí domova dojde jednoznačně ke zvýšení kvality a dostupnosti sociální
služby, již vzhledem ke zvýšení počtu bezbariérových koupelen a WC, zvýšení průchodnosti
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celým objektem, reálnému zvětšení obyvatelné plochy pro klienty, komfortu v pokojích,
začlenění kuchyněk k dispozici klientům. Vzhledem k rozmístění a kapacitě pokojů dojde
k většímu soukromí klientů, přičemž se zvýší jejich možnost setkávání se s ostatními klienty
a návštěvami v obývacích místnostech a společných prostorech, včetně venkovních. Budova
bude rekonstruována tak, aby byly vytvořeny tři samostatné bytové jednotky vždy pro šest
klientů. Víceúčelová zahrada pak umožní rozvoj nebo udržení stávajících schopností
a dovedností klientů ve vztahu k životnímu i společenskému a kulturnímu prostředí, umožní
plánované i neformální setkávání s běžnou komunitou, která jinak podobnou možnost nemá.
Rekonstrukce domova umožní i rozsáhlé změny v zázemí zaměstnanců, což bude mít vliv nejen
na jejich pracovní výkon, ale i na samotné poskytování sociální služby. V neposlední řadě
se naprosto zásadním způsobem zlepší technický stav budovy, aby odpovídal veškerým
normám BOZP a PO (Mgr. Roman Horn).
3.4.5 Naplňování cílů IROP
Projekt se podílí na posílení kvality života obyvatel a rozvoji území. Reaguje na prioritu
Integrovaného regionálního operačního programu v podobě vyváženého rozvoje území,
zlepšení veřejných služeb tak, aby podpořil zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života
pro obyvatele regionů v rámci prioritní osy 2.

3.5 Problémy, které má realizace projektu vyřešit
Realizace projektu cílí na odstranění následujících problémů:
-

Současná situace neumožňuje jedincům se zdravotním postižením – klientům zařízení dosáhnout zlepšení sociálního postavení ve společnosti a kvalitního života

Stávající kapacity neumožňují naplnit základní požadavek, tedy zajistit prostředí ke zvýšení
kvality života klientů a umožnit jim tak inkluzi do běžného způsobu života. Chybí adekvátní
komfort v ubytování a soukromí.
Řešení problému: Komunitní způsob bydlení klientů po domácnostech, větší soukromí klientů,
možnost jejich začleňování zejména do komunity ostatních klientů.
-

Objekt nenaplňuje základní bezpečnostní a hygienické požadavky

Bytové jednotky v Domově pro osoby se zdravotním postižením Spojenců 214, Děčín XXXIIBoletice nad Labem, 407 11 Děčín se v současnosti nacházejí ve stavu nevhodném pro obývání.
Nevyhovující technický stav bytů a konstrukční závady vyžadují rekonstrukční práce.
Řešení problému: Uvedení budovy do souladu s veškerými předpisy BOZP a PO je nosným
záměrem, přičemž budou při této rekonstrukci zohledněny materiálně technické standardy
ve smyslu Doporučeného postupu MPSV 3/2018.
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3.6 Popis synergických nebo komplementárních vazeb
na realizované/plánované projekty
Nejsou detekovány synergické, či komplementární vazby projektu na jiné projekty, či investiční
akce. Existuje však synergický efekt projektu. Realizací projektu dojde k celkovému zlepšení
sociální situace na území Děčínska. Projekt představuje další krok v dlouhodobém úsilí města
o vytvoření silné sociální sítě k naplnění potřeb svých obyvatel v nepříznivých životních
situacích. K tomuto cíli přispívají například i další realizované projekty jako Rekonstrukce
objektu v ul. Fűgnerova 411/26, Děčín na sociální bydlení a Rekonstrukce bytových jednotek v ul.
Krokova 825/17 Děčín na sociální bydlení.

3.7 Popis souladu projektu s nadřazenými strategickými a klíčovými
dokumenty
Projekt je v souladu s Komunitním plánem statutárního města Děčín. Soulad s plánem je
doložen souhlasným stanoviskem statutárního města Děčín.
Pověření Ústeckého kraje č. 30, identifikátor služby: 1542857.
Provozovatel služby, kterým je Centrum sociálních služeb Děčín, p.o., je zřízen k tomuto účelu
statutárním městem Děčín, poskytuje službu Domov pro osoby se zdravotním postižením
podle § 48 zákona č. 108/2006, Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Služba
obsahuje následující základní činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu, výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
3.7.1

Popis vazby na Strategii sociálního začleňování 2014 – 2020

Projekt přímo reaguje na Strategii sociálního začleňování 2014 – 2020. Sociální začleňování
předpokládá, že budou naplněny obecné cíle v podobě zajištění účasti v zaměstnání a rovného
přístupu ke všem zdrojům, právům, zboží a službám, prevence rizika sociálního vyloučení,
pomoc nejvíce zranitelným, mobilizace všech relevantních aktérů.
Projekt se podílí na plnění národního cíle. Sociální služby jsou poskytovány jako pomoc
a podpora fyzickým osobám v nepříznivé životní situaci za účelem sociálního začlenění nebo
prevence vyloučení. Dle dokumentu hrají v tomto úkolu zásadní roli aspekty kvality,
dostupnosti, prostupnosti a komplexnosti systému. Projekt přímo reaguje na tento požadavek.
Projekt cíleně reaguje na opatření 3.2.b tím, že usiluje o rozvíjení kvality začleňujících služeb
v sociálně vyloučených lokalitách.
3.7.2 Popis vazby na Národní strategii rozvoje sociálních služeb 2016- 2025
Projekt je v souladu s celkovou vizí, neboť usiluje o vytvoření flexibilní sítě sociálních služeb,

18

STUDIE PROVEDITELNOSTI k projektu „Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice“

která pomáhá řešit potřeby osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci a je financována
transparentním, efektivním a spravedlivým systémem. Projekt usiluje o zajištění přechodu
od institucionálního modelu péče k podpoře osob v přirozeném prostředí. Projekt přímo
reaguje na Specifický cíl 7.1.1 Strategického cíle A: Zajistit přechod od institucionálního modelu
péče o osoby se zdravotním postižením k podpoře osob v přirozeném prostředí.
3.7.3

Popis souladu se strategickým plánem sociálního začleňování města

Strategický plán sociálního začleňování Děčín 2018 – 2020 na byl platnosti dne 20.10.2016.
Strategický plán sociálního začleňování byl sestaven v rámci „Koordinovaného přístupu
k sociálně vyloučeným lokalitám“. Osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby sociálně
vyloučené jsou primární cílovou skupinou Strategického plánu sociálního začleňování. Lokalita
Boletice nad Labem je jednou ze sociálně vyloučených lokalit ve městě. Projekt je v souladu
s touto strategií, protože reaguje na požadavek inkluze osob sociálně vyloučených
a ohrožených sociálním vyloučením do společnosti.
3.7.4 Popis poskytovaných služeb a jejich vazba na zákon o sociálních službách
Statutární město Děčín má dlouholetou tradici v poskytování sociální práce. Práce jsou řízeny
Odborem sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Děčín. Subjekt poskytuje služby
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění. Služby
pro osoby se zdravotním postižením jsou poskytovány dle ustanovení § 12, 14, 17 Vyhlášky
č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, s účinností od 1. 9. 2017.
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domovech pro osoby se zdravotním
postižením se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
•

•

•

•

poskytnutí ubytování:
ubytování,
úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
poskytnutí stravy: zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy
a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
pomoc při úkonech osobní hygieny,
pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
pomoc při použití WC,

19

STUDIE PROVEDITELNOSTI k projektu „Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice“

•

•

•

•

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
pracovně výchovná činnost,
nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,
volnočasové a zájmové aktivity,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších
aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k
rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální
začleňování osob,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice umožňuje dospělým lidem
s mentálním a kombinovaným postižením z Ústecka žít v okrajové části Děčína
v bezbariérovém zařízení s malou kapacitou. Podpora směřuje k udržení jejich dovedností
a zajištění péče o vlastní osobu.
Klient Domova:
-

bydlí v malém zařízení ve dvoulůžkovém pokoji,
má zajištěnou péči o své zdraví,
má zajištěné jídlo a pití,
umí si zajistit nebo obstarat nákupy,
má podporu v péči o sebe a svůj vzhled,
má zajištěn úklid a může se na něm podílet,
má podporu při využívání času v zařízení i mimo něj,
je v kontaktu s lidmi důležitými pro jeho život,
umí vycházet s druhými lidmi.

S penězi klienta je nakládáno podle jeho potřeb.
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4 PODROBNÝ POPIS PROJEKTU
Tabulka 8 uvádí shrnutí hlavních výstupů kapitoly 4 Podrobný popis projektu.
Údaj

Bližší specifikace
-

Výchozí stav
-

Cílová skupina

Osoby se zdravotním postižením
-

Hlavní aktivity
-

Vedlejší aktivity

Kapacity svou dispozicí neposkytují prostředí ke zvýšení kvality
života klientů a nezajišťují tak inkluzi do běžného způsobu života
Objekt nenaplňuje základní bezpečnostní a hygienické požadavky

-

Rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování sociální
služby
Pořízení vybavení
Zeleň v okolí budovy,
Zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský
dozor)
Projektová dokumentace stavby,
Studie proveditelnosti,
Povinná publicita

Kapacita DOZP

18 lůžek – 8 dvojlůžkových a 2 jednolůžkové pokoje

Trvání projektu

2. 7. 2018 - 8. 12. 2020

Negativní dopady projektu

Pouze krátkodobé dopady, které se vážou ke stavebním pracím
Tab. 8 Shrnutí popisu projektu

4.1 Výchozí stav
Projekt „Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice“ spočívá v rekonstrukci a vybavení
objektu stávajícího DOZP. V současné době se v objektu nachází pokoje pro klienty, kanceláře,
kuchyň, místnost pro správce, technická místnost, společné prostory pro klienty. Objekt slouží
pro 16 zaměstnanců a maximálně 18 klientů, disponuje 8 kancelářemi a 9 pokoji.
V objektu vzniknou další 4 pokoje. V 1.NP vznikne byt pro tělesně postižené osoby. Byt
bude mít dva přístupy - jeden po schodech, který není bezbariérový a druhý přes zadní trakt
objektu, kde je bezbariérová rampa a následný bezbariérový vstup do objektu. Součástí bytu
bude bezbariérová koupelna. V bytě nebudou výškové překážky vyšší než 20 mm. Byty ve 2.NP
a 3.NP budou bezbariérové, přístupné stávajícím výtahem, který obsluhuje veškerá podlaží
DOZP. Dojde ke zřízení nového bezbariérového pokoje v přízemí.
4.1.1 Popis výchozí situace
Potřebnost projektu vychází ze dvou zásadních hledisek. Stávající kapacity neumožňují naplnit
základní požadavek, tedy zajistit prostředí ke zvýšení kvality života klientů zařízení a umožnit
jim tak inkluzi do běžného způsobu života. Objekt kromě této nevyhovující funkční stránky
dále nenaplňuje bezpečnostní a hygienické požadavky.
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V současnosti je technický stav budovy zcela nevyhovující, dle stavebního a statického
posudku je nebezpečný pro klienty i personál. Existuje potřeba nové dispozice objektu
a celkového odvlhčení stavby. Vlhké zdivo a z něj plynoucí vznik plísní je závažným ohrožením
zdraví klientů i personálu zařízení. Budova nevyhovuje z hlediska požární bezpečnosti. Obrazy
5 až 9 představují současnou podobu domu a vnitřních prostor. Další fotodokumentace
následuje v kapitole 5.1.2 Technický stav vybraných prostor.

Obr. 5 Objekt z vnějšku

Obr. 6 Objekt z vnějšku

Obr. 7 Vnitřní prostory
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Obr. 8 Vnitřní prostory

Obr. 9 Vnitřní prostory

Budova je čtyřpodlažní, podsklepená s vestavbou bytu v půdním prostoru. Střešní krytina je
plechová a živičná, vnější nosná konstrukce je tvořena kamenným a cihelným zdivem, vnitřní
zdivo je z cihel plných pálených. Vnější plášť objektu je opatřen kontaktním zateplovacím
systémem. Bezbariérovost objektu zajišťuje přistavená rampa a výtah o maximálním zatížení
600 kg.
4.1.2 Popis poskytovaných služeb
Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice umožňuje dospělým lidem
s mentálním a kombinovaným postižením z Ústecka žít v okrajové části Děčína
v bezbariérovém zařízení s malou kapacitou. Podpora směřuje k udržení jejich dovedností
a zajištění péče o vlastní osobu. Subjekt je poskytuje služby v souladu se zákonem
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění. Služby pro osoby se zdravotním
postižením jsou poskytovány dle ustanovení § 12, 14, 17 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
s účinností od 1. 9. 2017.
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Klient Domova:
-

bydlí v malém zařízení ve dvoulůžkovém pokoji,
má zajištěnou péči o své zdraví,
má zajištěné jídlo a pití,
umí si zajistit nebo obstarat nákupy,
má podporu v péči o sebe a svůj vzhled,
má zajištěn úklid a může se na něm podílet,
má podporu při využívání času v zařízení i mimo něj,
je v kontaktu s lidmi důležitými pro jeho život,
umí vycházet s druhými lidmi.

S penězi klienta je nakládáno podle jeho potřeb.
Klient zařízení:
-

je dospělá osoba v nepříznivé sociální situaci,
je z Ústeckého kraje,
má mentální nebo kombinované postižení,
potřebuje celodenní podporu nebo péči,
nemá kde bydlet, nemůže nebo nechce bydlet v současném bydlišti.

Poskytování sociální služby může zařízení odmítnout pouze pokud:
-

-

zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá,
zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje
poskytnutí takové sociální služby,
zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní
soužití.

Zásady poskytování služby:
-

-

-

Každý klient má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství
o možnostech řešení jeho nepříznivé sociální situace.
Pomoc a podpora poskytnutá prostřednictvím této sociální služby zachovává lidskou
důstojnost klientů.
Pomoc vychází z individuálně určených potřeb klientů, působí na klienty aktivně,
podporuje rozvoj jejich samostatnosti, motivuje je k takovým činnostem, které
nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace
a posiluje jejich sociální začleňování.
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-

Sociální služba je poskytována v zájmu klientů a v náležité kvalitě takovými způsoby,
aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod.

Doba poskytování služby: nepřetržitě.
Celková kapacita je 18 lůžek, umístěných v osmi dvojlůžkových a dvou jednolůžkových
pokojích.

4.2 Popis jednotlivých aktivit projektu
Následuje představení jednotlivých aktivit projektu.
4.2.1 Nulová varianta projektu
Závěry z šetření projektanta stavby odhalují, že objekt je v současné podobě nebezpečný
životu a pokud bude DOZP zachován v současné podobě, bude nutno provoz uzavřít. Současný
provoz není vyhovující z hlediska hygienických limitů a požární bezpečnosti. Prostor není
vhodně a funkčně uspořádán, což má vliv na kvalitu poskytovaných služeb a posléze
na kvalitu života klientů.
4.2.2 Investiční varianta projektu
Projekt je rozdělen na 2 etapy. Jedná se o dvouetapový projekt.
Rozdělení projektu do fází a obsah jednotlivých fází:
Fáze předinvestiční – projektová dokumentace projektu je zpracována a bude
realizována žádost o stavební povolení. Předinvestiční fáze projektu zahrnuje
zpracování studie proveditelnosti, přípravu a podání žádosti o podporu z IROP,
zpracování zadávací dokumentace k veřejné zakázce a organizaci výběrových
a zadávacích řízení.
Fáze investiční – investiční fáze projektu zahrnuje uzavření smlouvy o dílo
s dodavateli, převzetí díla, provedení platby a zajištění povinné publicity projektu.
Fáze provozní
do provozu.

–

provozní

fáze

projektu

představuje

uvedení

zařízení

Projekt je rozdělen do následujících milníků (významných kroků při realizaci projektu):
1. Podání žádosti o dotaci
2. Uzavření smlouvy o dílo a smluv o poskytování služeb spojených se stavbou
3. Převzetí díla a uvedení DOZP do provozu
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4.2.3 Přípravné aktivity vztahující se k předložení žádosti o podporu
Přípravné aktivity vztahující se k předložení žádosti o podporu zahrnují:
-

posouzení možností financování projektu z jiných zdrojů,

-

zhotovení projektových dokumentací a položkových rozpočtů prací,

-

zpracování studie proveditelnosti,

-

příprava dokumentů a samotná realizace žádosti o podporu.

4.2.4 Realizace hlavních aktivit projektu
Hlavní aktivita projektu dle Specifických pravidel výzvy č. 60 odpovídá kategorii: „stavby,
rekonstrukce a úpravy objektu, či zázemí pro poskytování sociální služby“ a „pořízení vybavení“,
neboť představuje rekonstrukci pokojů a bytů a společných prostor bytového domu, a dále
vybavení těchto prostor v souladu s vyhláškou, která upravuje materiálně technické
zabezpečení služby, která naplňuje § 79 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách,
v platném znění. Aktivita vede k inkluzi zdravotně postižených osob.

Hlavní aktivity projektu:
-

rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování sociální služby,

-

pořízení vybavení.

Realizace hlavních aktivit projektu spočívá v:
-

zpracování zadávací dokumentace k veřejným zakázkám,

-

provedení výběrových a zadávacích řízení,

-

uzavření smluv o dílo s dodavatelem stavebního řešení, převzetí díla, provedení
platby,

-

realizaci rekonstrukce objektu.

4.2.5 Realizace vedlejších aktivit projektu
Vedlejšími aktivitami projektu jsou:
-

zeleň v okolí budovy,

-

zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor)

-

projektová dokumentace stavby,
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-

studie proveditelnosti,

-

povinná publicita.

Zpracování zadávacích dokumentací k veřejným zakázkám a organizace výběrových
a zadávacích řízení bude realizováno prostřednictvím pracovníků specializovaného oddělení
investora – oddělení veřejných zakázek Odboru rozvoje Magistrátu statutárního města Děčín.
Realizace vedlejších aktivit projektu spočívá v:
-

provedení poptávkového řízení pro zpracování projektových dokumentací
a objednávky těchto děl,

-

provedení poptávkového řízení pro zpracování díla Studie proveditelnosti
a objednávka díla,

-

zpracování zadávací dokumentace k veřejné zakázce a organizace zadávacího řízení
pro realizaci stavebních prací,

-

zajištění povinné publicity.

4.2.6 Služby mimo území ITI – nebude
Služby nebudou poskytovány mimo území ITI, není proto uvažován výjezd terénních služeb
za hranici ITI nebo svoz klientů ambulantních služeb z území mimo ITI.
4.2.7 Ukončení realizace projektu
Ukončení realizace projektu je provedeno uvedením zařízení do provozu. Dojde
k ubytování klientů a poskytování služeb.
4.2.8 Konečný stav po realizaci projektu
Po realizaci projektu dojde ke zkvalitnění poskytování sociálních služeb v obci. Vnitřní prostory
budovy budou efektivně uspořádány, budou odstraněny závady a ohrožení klientů a personálu.
Vznikne byt pro tělesně postižené osoby se dvěma přístupy. Součástí bytu bude bezbariérová
koupelna. V bytě nebudou výškové překážky vyšší jak 20 mm. Byty ve 2.NP a 3.NP budou
bezbariérové s přístupem pomocí stávajícího výtahu. Budou provedeny úpravy zahrady za
účelem rozšíření životního prostoru klientů a tím také jejich poznání, vzdělávání, vývoj a smysl
života a uplatňování terapií, které se za normálních okolností dělají pouze vevnitř.
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4.3 Časový harmonogram realizace projektu
Realizace projektu se dělí na dvě etapy. Jedná se dvouetapový projekt. Tyto dvě etapy jsou
uzavřenými celky, jsou ukončeny kontrolovatelným výstupem (1. etapa předáním
a převzetím stavebního díla, fakturací a platbou, 2. etapa předáním a převzetím díla
zahradních úprav, fakturací a platbou), každá trvá déle, než 3 měsíce. Následuje tabulka 9
s představením jednotlivých činností projektu a určením doby jejich trvání ve dnech. Jsou
definovány předcházející činnosti, vypočtena doba trvání projektu, zjištěny kritické a nekritické
činnosti. Trvání činností je představeno v počtu pracovních dní. Stavba potrvá dle zhotovitele
projektové dokumentace 12 měsíců.
Označení

Předcházející
činnost

Trvání
- ve dnech

Projektová dokumentace, stavební povolení, platby

1

-

131

Zhotovení studie proveditelnosti – zadání až předání

2

-

99

Žádost o podporu – příprava, podání

3

1;2

86

Příprava a realizace výběrového řízení na dodavatele stavby

4

3

60

Etapa 1 – Zajištění BOZP, TDI, autorského dozoru

5

4

240

Etapa 1 – Realizace rekonstrukčních prací – převzetí díla a platba

6

4

240

Etapa 2 – Realizace prací na venkovních prostorách – převzetí
díla a platba

7

6

90

Uvedení zařízení do provozu

8

7

30

Název činnosti

Tab. 9 Činnosti projektu

Tabulka 10 sumarizuje časy realizace projektu.
Začátek etapy

Konec etapy

Počet pracovních dní

Počet hodin celkem

2.7.2018 8:00

8.12.2020 17:00

612 dní

7 808

Tab. 10 Časy realizace projektu

Termínem dokončení celého projektu, za předpokladu, že budou dodrženy všechny doby
trvání jednotlivých činností, je 8. 12. 2020. Doba práce na projektu je vypočtena na 7 808
hodin práce na všech činnostech v celkem 612 pracovních dnech trvání projektu.
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V obraze 10 následuje síťový graf činností projektu. Červeně jsou vyznačeny kritické činnosti, nekritické činnosti jsou vyznačeny modře.
Posunutí, či prodloužení trvání kritických činností, ohrozí včasné dokončení projektu.

Obr. 10 Síťový graf projektu
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Obraz 11 představuje harmonogram projektu.

Obr. 11 Harmonogram projektu
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4.4 Identifikace negativních dopadů projektu
Negativní dopady projektu v realizační a provozní fázi jsou představeny s uvedením návrhů
na eliminaci konkrétního negativního dopadu.
4.4.1 Negativní dopady realizace projektu
Následuje popis jednotlivých negativních dopadů:


Zvýšená prašnost, hlučnost a pohyb osob a vozidel v místě, v průběhu realizace
stavebních prací

Popis dopadu: Realizace stavebních prací se dotkne obyvatel domů v okolí a osob pracujících
v nejbližším okolí.
Nositel dopadu: Dodavatel stavby.
Návrhy eliminace dopadu: Obyvatelé domů v okolí a osoby v nejbližším okolí budou
informováni o zahájení realizace stavebních prací, upozorněni na zvýšenou hlučnost a prašnost.
V průběhu stavebních prací budou dodrženy zásady bezpečnosti a zákonné požadavky tak, aby
nedošlo k ohrožení pracovníků stavby, ani osob v okolí stavby.
Stálé negativní vlivy na okolní stavby a pozemky stavba mít nebude. Uvažované stavební
úpravy neohrozí okolní objekty, nehrozí zastínění ani zásadní omezení nebo zhoršení stávající
vizuální situace u sousedních objektů. Negativní vlivy na okolí stavby nastanou pouze vlivem
provádění stavebních prací. Vhodným harmonogramem prací a dostupnými opatřeními budou
sníženy na nejnižší možnou mez. Při zásobování staveniště stavebním materiálem a manipulaci
s technikou mimo staveniště je nutno respektovat konstrukci a stav místní komunikace
a přizpůsobit rychlost a hmotnost vozidel konkrétní situaci. Zhotovitel je povinen udržovat
veřejné komunikace, které použije pro příjezd a výjezd ze staveniště v čistotě
a v případě znečištění zajistit jejich čištění. Při výstavbě se dočasně zvýší zatížení hlukem
a dočasně se zvýší intenzita dopravy v místě výstavby. Maximální hodnoty hluku při výstavbě
nesmí přesáhnout limity uvedené v zákoně č. 258/2000 Sb. a v nařízení vlády č. 148/2006 Sb.,
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.


Ekologická zátěž spojená s realizací stavebních prací

Popis dopadu: V průběhu stavby bude produkován stavební odpad.
Nositel dopadu: Dodavatel stavby.
Návrhy eliminace dopadu: Dodavatel stavby bude dbát na řádné nakládání s odpady, dodrží
zákonné požadavky tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí odpady ze stavby.
Stálé negativní vlivy na životní prostředí stavba svým provozem mít nebude. Negativní vlivy
na životní prostředí v těsném okolí stavby nastanou vlivem provádění stavebních prací.
Vhodným harmonogramem prací a dostupnými opatřeními budou sníženy na nejnižší možnou
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mez. Dodavatel stavebních prací zajistí, že veškeré odpady vzniklé v průběhu stavby budou
zneškodněny nebo využity v zařízeních k tomu určených a uloženy na řízených skládkách.
S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů. Z hlediska odpadů se jedná o běžné odpady vyskytující
se na stavbách. Dále je nutno dodržovat předpisy o skladování PHM a plnění stavebních strojů
těmito látkami. Je nutno zabránit úniku ropných látek při jejich skladování a manipulaci
na stavbě. Zhotovitel je povinen udržovat veřejné komunikace, které použije pro příjezd
a výjezd ze staveniště v čistotě a v případě znečištění zajistit jejich čištění.
Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. Stavba neklade žádné požadavky
na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva. Množství odpadů a emisí
při výstavbě bude v míře obvyklé k velikosti stavby.
V průběhu výstavby budou dodržovány veškeré platné normy a předpisy týkající
se bezpečnosti práce, vyhláška č. 48/1982 Sb. v platném znění, která stanoví základní
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, vyhláška č. 18,19,21/1979 Sb.
a č. 73/2010 Sb. o vyhrazených technických zařízeních, vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné
způsobilosti osob při pracích s elektrickými zařízeními, zák. č. 309/2006 Sb. o požadavcích
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích, nař. vl. č. 362/2005 Sb.
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím
pádu z výšky nebo do hloubky, nař. vl. č. 378/2001 Sb. bližší požadavky na bezpečný provoz
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, nařízení vl. č. 101/2005 Sb.
o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nař. vl. č. 591/2006 Sb.
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
a ostatní platné normy a předpisy.
4.4.2 Negativní dopady provozu projektu
Nejsou detekovány negativní dopady provozu projektu.
Při provozu zařízení vznikají zatížení životního prostředí v míře obvyklé pro provoz domácností:
-

-

opady vzniklé provozem budou likvidovány prostřednictvím oprávněných firem,
splašková kanalizace je svedena do veřejné kanalizace vedené do ČOV pro město
Děčín,
dešťové vody jsou svedeny do dešťové kanalizace,
vytápění zemním plynem - malý zdroj znečištění.

4.4.3 Vazby na předchozí a navazující projekty
Projekt není podmíněn realizací jiných projektů, v budoucnu dojde k rekonstrukci i dalších částí
zařízení.
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4.4.4 Návaznost projektu na další aktivity žadatele
Statutární město Děčín dlouhodobě usiluje o vytvoření silné sociální sítě k naplnění potřeb
svých obyvatel v nepříznivých životních situacích. V souladu s touto vizí byla v roce 2018
učiněna analýza sítě sociálních služeb se zvláštním přihlédnutím na vývoj v jednotlivých
oblastech. Výsledky analýzy jsou dále využívány při přípravě strategických dokumentů města,
jakými jsou Bytová koncepce města a Koncepce prorodinné politiky města. V tomto
a minulých obdobích byly připravovány a jsou realizovány například projekty k podpoře
sociálního bydlení ve městě Rekonstrukce objektu v ul. Fűgnerova 411/26, Děčín na sociální
bydlení a Rekonstrukce bytových jednotek v ul. Krokova 825/17 Děčín na sociální bydlení.
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5 ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU
Tabulka 11 uvádí shrnutí hlavních výstupů kapitoly 5 Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu.
Údaj

Bližší specifikace
Kapacity neposkytují prostředí ke zvýšení kvality života klientů a nezajišťují
tak inkluzi do běžného způsobu života
Objekt nenaplňuje základní bezpečnostní a hygienické požadavky
Splnění základních bezpečnostních a hygienických požadavků na DOZP
Inkluze znevýhodněných osob (osoby se zdravotním postižením)
Zvýšení kvality života klientů DOZP

-

Zdůvodnění záměru
-

Oblasti řešené projektem

-

Tab. 11 Shrnutí zdůvodnění potřebnosti projektu

5.1 Zdůvodnění záměru
Potřebnost projektu vychází ze dvou zásadních hledisek. Stávající kapacity neumožňují naplnit
základní požadavek, tedy zajistit prostředí ke zvýšení kvality života klientů zařízení a umožnit
jim tak inkluzi do běžného způsobu života. Objekt kromě této nevyhovující funkční stránky
dále nenaplňuje bezpečnostní a hygienické požadavky.
Uvedení budovy do souladu s veškerými předpisy BOZP a PO je nosným záměrem,
přičemž budou při této rekonstrukci zohledněny materiálně technické standardy ve smyslu
Doporučeného postupu MPSV 3/2018. V současné době je kapacita objektu Domova pro osoby
se zdravotním postižením, Spojenců 214, Děčín 32 - Boletice nad Labem, 18 míst pro osoby
s mentálním nebo kombinovaným postižením. Budova je majetkem statutárního města Děčín
a uživatelem objektu je Centrum sociálních služeb, p.o. V objektu se, kromě klientů, nachází
kompletní administrativa a zázemí zaměstnanců střediska č. 3 - Služby pro osoby
se zdravotním postižením, je bezbariérová s vybavenou kuchyní, prostornou zahradou
v dostupné lokalitě. Na základě „technického posudku budovy“ z roku 2014 byly zjištěny
nedostatky v oblasti BOZP a PO, které by měly být co nejdříve odstraněny, aby mohla být
budova užívána podle všech zákonných norem a předpisů. Z tohoto důvodu byla zpracována
„Studie stavebních úprav“, která byla nezbytnou přípravou pro rekonstrukci budovy.
Rekonstrukcí objektu bude dosaženo plnění bezpečného užívání budovy z hlediska BOZP a PO,
ale i nejnovějších materiálně technických standardů pro pobytové sociální služby. Samotnou
rekonstrukcí se nezvýší kapacita zařízení, ale dojde k významnému posunu ve vnímání
soukromí klientů a jejich inkluzi do běžného způsobu života. Rozdělení budovy na tři
samostatné domácnosti je v naprostém souladu s komunitním způsobem poskytování sociální
služby a zároveň, vzhledem k těžkému postižení většiny klientů, i efektivním způsobem, jak
naplnit zákonné požadavky na poskytování této sociální služby (Mgr. Roman Horn).
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5.1.1 Neefektivita a nízký komfort stávajících prostor
Ve stávajícím objektu není naplněn požadavek efektivnosti a praktičnosti prostoru. Tím
dochází k omezení komfortu klientů a není tak dosaženo potenciálu zvýšení kvality klientů
DOZP. Provedením navrhovaných úprav objektu se zvýší komfort pro klienty DOZP. Bude
zřízen nový bezbariérový pokoj v přízemí, kde bude možno ubytovat dva klienty
např. na vozíčku. Vznikne bezbariérové WC, které chybí. Vznikne společný prostor pro klienty
v každém využívaném podlaží. Společný prostor bude využit jako obývací pokoj s jídelním
a kuchyňským koutem. Efektivní rozložení ubytování klientů umožní vyřešit aktuální problém
stálé služby, která doposud nemohla zajistit dostatečný komfort klientům. Obrazy 12, 13 a 14
představují vnitřní prostory objektu.

Obr. 12 Vnitřní prostory 1

Obr. 13 Vnitřní prostory 2
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Obr. 14 Výtah a WC

5.1.2 Technický stav vybraných prostor
Posudky objektu z hlediska stavebního a statického ukázaly závady ohrožující chod zařízení.
V současné době je tedy objekt nevyhovující pro poskytování služeb DOZP. Hrozí zranění
či úmrtí klientů a zaměstnanců vlivem požáru. Hlavním důvodem je nevyhovující úniková cesta.
Objekt nyní nedisponuje chráněným únikovým schodištěm a vyžaduje tak zřízení venkovního
únikového schodiště. V současnosti klienty obydlené prostory 4.NP a 5.NP z požárního
hlediska nesmí být používány. V zařízení chybí bezbariérové WC. Uspořádáním prostorů DOZP
vznikne fungující objekt se stejnou kapacitou a vyšším komfortem i bezpečností pro klienty
i zaměstnance. Současný provoz DOZP není vyhovující ani z hlediska hygienických limitů
a hrozí tedy uzavření zařízení. Vzhledem k poznatkům o poptávce po službách, které jsou
uvedeny v kapitole 6.1 Analýza dostupných sociálních služeb v regionu, by takový stav byl
pro město kritický. Dle posudku projektanta stavby je objekt v současné podobě nebezpečný
životu. Na obrazech 15 až 18 následuje fotodokumentace zobrazující některé technické závady.

Obr. 15 Technické závady a vlhkost
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Obr. 16 Pukliny a vlhkost

Obr. 17 Statické závady - trhliny

Obr. 18 Vlhkost
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5.2 Definice oblastí řešených projektem
Projekt řeší následující oblasti:
-

-

BOZP a PO budovy DOZP Boletice,
komunitní způsob bydlení klientů po domácnostech,
větší soukromí klientů, možnost jejich začleňování zejména do komunity ostatních
klientů,
zavedení MTS v souladu s parametry, které doporučuje MPSV pro domovy pro osoby
se zdravotním postižením.

Tabulka 12 představuje určení oblastí, které bude projekt řešit, zdůvodnění priority jejich řešení
a možnosti jejich řešení pomocí projektu.
Oblast
Současná situace
neumožňuje všem
jedincům se zdravotním
postižením dosáhnout
zlepšení sociálního
postavení ve společnosti
a kvalitního života

Zdůvodnění priority řešení

Způsob řešení projektem

Stávající kapacity neumožňují naplnit základní
požadavek, tedy zajistit prostředí ke zvýšení kvality
života klientů zařízení a umožnit jim tak inkluzi
do běžného způsobu života.
Chybí adekvátní komfort v ubytování a soukromí.
-

Objekt nenaplňuje
základní bezpečnostní
a hygienické požadavky

Bytové jednotky v Domově pro osoby se
zdravotním postižením Spojenců 214, Děčín XXXIIBoletice nad Labem, 407 11 Děčín se v současnosti
nacházejí ve stavu nevhodném pro obývání.
Nevyhovující technický stav bytů a konstrukční
závady vyžadují rekonstrukční práce.

Stavební úpravy zvolených
bytových jednotek
a komunitní způsob bydlení
klientů po domácnostech, větší
soukromí klientů, možnost jejich
začleňování zejména do
komunity ostatních klientů.
Stavební úpravy zvolených
bytových jednotek a tím uvedení
budovy do souladu s veškerými
předpisy BOZP a PO je nosným
záměrem, přičemž budou při této
rekonstrukci zohledněny
materiálně technické standardy
ve smyslu Doporučeného postupu
MPSV 3/2018.

Tab. 12 Určení oblastí, které projekt řeší

5.3 Zdůvodnění realizace pro cílovou skupinu
Osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením jsou znevýhodněni oproti seniorům nebo
jiným lidem zejména tím, že nejsou schopni se sami o své věci starat. Rozhodování o způsobu
jejich života tak závisí na lidech kolem nich, na jejich vnímání světa a sociální reality. Proto je
naprosto nezbytné, aby klienti našeho zařízení, ale obecně všichni lidé s handicapem, měli
možnost se účastnit běžného společenského života, anebo aby byli k tomuto způsobu života
směřováni. Bydlení v domově pak není překážkou, ale způsobem, jak se vyrovnat
s handicapem. V současné době jsou klienti domova denně konfrontováni s omezeními, které
přináší „ústavní“ systém péče o ně, se všemi nedostatky, které s tím souvisí. Projekt
rekonstrukce umožní klientům život ve srovnatelném prostředí, jako běžná populace v jejich
věku.
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5.4 Popis sociální práce, která bude v projektu realizována
Veškeré činnosti dle zákona č. 108/2006, Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů, zejména výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Klientům je poskytováno sociálně
právní poradenství, pomoc při kontaktu s rodinou, přáteli a společenským okolím, pomoc
při jednání se správními orgány a institucemi. Součástí je i nakládání s finančními prostředky
uživatelů.

5.5 Využití automobilu - nebude
Automobil nebude součástí projektu.

5.6 Posun v řešené problematice po úspěšném ukončení projektu
Pobyt v domově bude po všech stránkách ke klientům přívětivější nejen po stránce
bezpečného pobytu, ale zejména vznikem domácností a s tím souvisejícím komunitním
způsobem poskytování sociální služby. Klienti tak po mnoha desítkách let pobytu v různých
typech „ústavních“ institucí, zažijí bydlení a běžný provoz domácnosti, srovnatelný s okolním
společenským prostředím.

5.7 Popis inovativnosti projektu
Kromě zlepšení BOZP a PO objektu, ve kterém je poskytována sociální služba, dojde k zásadní
změně ve způsobu poskytování služby z ústavního na komunitní. To bude klást vyšší nároky
nejen na materiálně technické vybavení, ale i na personál v přímé péči o klienta, neboť se jedná
o vyšší stupeň humanizace a transfromace pobytových zařízení sociální péče.

5.8 Dokumenty a analýzy dokládající potřebnost projektu
Potřebnost projektu dokládá především technický posudek budovy z března 2014,
transformační plán CSS Děčín, p.o. z roku 2013, ve kterém je závěrečnou čtvrtou etapou
přestavba objektu DOZP Boletice na tři samostatné domácnosti pro osoby s vysokou mírou
podpory.
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6 ANALÝZA ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MÍSTĚ
REALIZACE PROJEKTU
6.1 Analýza dostupných sociálních služeb v regionu
Místo poskytování služby je již dlouhá léta spojeno s městskou čtvrtí Boletice. Nejbližší
podobný poskytovatel stejné sociální služby je v České Kamenici a Staré Olešce, přičemž
statutární město Děčín nemá jiný podobný objekt, který by sloužil cílové skupině osob
s mentálním postižením s vysokou mírou podpory. Sociální služba Domov pro osoby
se zdravotním postižením pokrývá svojí kapacitou jižní část okresu Děčín.
Z průzkumu všech sociálních zařízení a služeb ve městě provedeného v roce 2018
vyplývá, že u služeb pro osoby zdravotně postižené (Tab. 13) je v budoucnu možné očekávat
narůstající problémy s pokrytím poptávky.
Zřizovatel

CSS

Zařízení
Domov pro
osoby
se zdravotním
postižením
Boletice

Cílová skupina

Kapacita

Budoucnost

Zdravotně postižení,
mentální postižení
s vysokou mírou podpory

Počet indikovaných
klientů je pokryt
kapacitou zařízení

Konstantní poptávka

CSS

Chráněné
bydlení

Zdravotně postižení

Oblastní spolek
ČČK

Odlehčovací
služba

Zdravotně postižení,
senioři

Oblastní spolek
ČČK
Agentura „Naděje“

Domov se
zvláštním
režimem
Odlehčovací
služba

Počet indikovaných
klientů je pokryt
kapacitou zařízení
Z důvodu nízkých příjmů
služby bude
transformovat lůžka na
domov pro seniory pro
ženy

Konstantní poptávka

-

Zdravotně postižení,
senioři

Žádosti narůstají

Nebude schopno pokrýt
poptávku

Zdravotně postižení,
senioři

-

-

Zdravotně postižení,
senioři

Zájem silně stoupá

-

Organizace realizuje
investiční projekt za
účelem navýšení kapacit
služby – o 13 lůžek.
Očekáván nárůst
poptávky

ADP Anna –
komplexní domácí
zdravotní a sociální
péče

Odlehčovací
služba

Jurta, o.p.s.

Chráněné
bydlení a
podpora
samostatného
bydlení

Zdravotně postižení

Nízká kapacita služby,
vysoká poptávka

Domov pro osoby
se zdravotním
postižením OleškaKamenice, p.o.

Chráněné
bydlení Děčín III

Zdravotně postižení

Poptávky vysoká,
neschopni pokrýt

MM Děčín

Byty zvláštního
určení pro
seniory a
zdravotně
postižené

Senioři
a zdravotně postižení

Objekty DPS v Krásnostudenecké 30 a v Jindřichově
337 nejsou zcela naplněny

Tab. 13 Průzkum sociálních zařízení se službami pro osoby zdravotně postižené
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Obraz 19 představuje počty klientů a žádostí DOZP Boletice v letech 2013 – 2017.
DOZP Boletice (kapacita 18
klientů)
18

6
0
2013

18

4
0
2014

17

2
0
2015

18
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12

12

2

3

2016
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Obr. 19 Počty klientů a žádostí v letech 2013 – 2017 v DOZP Boletice

6.2 Zdůvodnění, proč není možné tyto služby využít
Zásadním důvodem je vzdálenost od běžného společenského prostředí a pokrytí regionu
z hlediska jeho plošné rozsáhlosti.

6.3 Zdůvodnění výběru místa pro vznik služeb uváděných v projektu
Místo existence služby bude stejné, je totiž maximálně vhodné pro poskytování sociální služby.
Je dobře dostupné z hlediska vzdálenosti od středu města a zároveň poskytuje dostatek
prostoru pro jakékoliv aktivity spojené s poskytováním sociální služby. Jedná se o malé
zařízení, které po rekonstrukci bude naplňovat MTS pro tento typ služby.
Dle posudku projektanta stavby je rekonstrukce stávajícího objektu výhodnější
než vybudování nového zařízení. Odhadová cena rekonstrukce činí 8 750 017,00 Kč s DPH.
Cena novostavby ve stejném objemu stavby dle Cenového ukazatele ve stavebnictví pro rok
2018 činí 19 308 400,00 Kč s DPH. Náklady na novostavbu jsou tak odhadovány 2,2x více
než náklady rekonstrukce.

6.4 Cílový stav v oblasti sociálních služeb po realizaci projektu
Po realizaci projektu dojde k zachování kapacity pro osoby s mentálním nebo kombinovaným
postižením, humanizaci služby a částečné transformaci na komunitní způsob poskytování
pobytové sociální služby.

6.5 Specifikace služeb, poskytovaných v provozní fázi
Domov pro osoby se zdravotním postižením zajišťuje celoroční ubytování, celodenní stravu,
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a osobní hygienu, úklid, praní, žehlení
a drobné opravy oděvů, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, využívání
vnějších zdrojů, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti,
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základní sociální poradenství a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání
osobních záležitostí.

6.6 Komunikační cesty použité pro nabídku sociálních služeb
Základními médii pro předání informací o službách široké veřejnosti jsou internet a tištěné
letáky. Cílové skupině jsou služby aktivně nabízeny sociálními pracovníky. Informace
o službách DOZP jsou uvedeny na několika webových stránkách. Podrobné informace
obsahuje webová stránka Centra sociálních služeb Děčín, p.o. (www.cssdecin.cz), základní
informace obsahuje webová stránka Ústeckého kraje (socialnisluzby.kr-ustecky.cz) a stránka
města Děčín (www.mmdecin.cz).
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7 PŘIPRAVENOST PROJEKTU K REALIZACI
Tabulka 14 uvádí shrnutí hlavních výstupů kapitoly 7 Připravenost projektu k realizaci.
Oblast

Popis
Realizace projektu schválena radou města
Majetkoprávní vztahy projektu vyřešeny
Sestaven projektový tým, rozděleny kompetence
Projektová dokumentace kompletní
Připravena studie proveditelnosti
Předfinancování způsobilých výdajů - rozpočet statutárního města Děčín
Údržba a opravy – běžný rozpočet statutárního města Děčín

-

Technická připravenost

-

Finanční připravenost

-

Tab. 14 Shrnutí dat o připravenosti projektu k realizaci

7.1 Technická připravenost
Následuje představení připravenosti projektu.
7.1.1 Majetkoprávní vztahy
Majetkoprávní vztahy projektu jsou vyřešeny. Místo realizace projektu představuje stavba
občanského vybavení v ulici Spojenců 214, Děčín XXXII-Boletice nad Labem, 407 11 Děčín,
umístěná na pozemku s parcelním číslem 212/1. Předmětem rekonstrukce je celá tato stavba
(rekonstrukce) a pozemek (pro úpravy terénu). Vlastnické právo k pozemku s číslem 212/1
a 211, a dále k pozemku s číslem 212/2, tedy garáži, a stavbě s č. p. 214 náleží subjektu
statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín. Vlastnické
právo ke stavbou dotčenému pozemku s číslem 210 náleží soukromému subjektu PEGYN, spol.
s.r.o., Spojenců 193, Děčín XXXII-Boletice nad Labem, 407 11 Děčín.
Majetek nebude převáděn, zapůjčován třetím osobám, nebudou prováděny změny
vlastnictví minimálně po dobu udržitelnosti projektu. Po uplynutí doby udržitelnosti projektu
není plánován převod, zápůjčka, ani změny vlastnictví. Vlastník objektu neplánuje změnu účelu
ani po vypršení doby udržitelnosti projektu. Vlastnická práva k dotčeným pozemkům mohou
být prokázána doložením výpisu z katastru nemovitostí. Byty dotčené rekonstrukcí jsou
představeny v tabulce 15 s uvedením vlastnictví.
Stavba

Dotčené pozemky dle PD

Vlastnické právo

p. č. 211
Spojenců 214, Děčín
XXXII-Boletice nad
Labem

p. č. 212/1

Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV –
Podmokly, 40502 Děčín

p. č. 225/1
p. č. 210

PEGYN, spol. s.r.o., Spojenců 193, Děčín XXXII-Boletice
nad Labem, 407 11 Děčín

Tab. 15 Základní údaje nemovitostí
Zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální. Nahlížení do katastru nemovitostí. 2018.
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7.1.2 Připravenost projektové dokumentace
Projektová dokumentace je připravena. Je dokončena technická zpráva, připraven
architektonický návrh, sestaven položkový rozpočet stavby. Je zhotovena projektová
dokumentace venkovních úprav.
7.1.3

Připravenost dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením

Zadávací a výběrové řízení pro realizaci hlavní aktivity nebylo doposud zahájeno. Zadavatel
bude zachovávat principy hospodárnosti v rámci celé veřejné zakázky. Investor projektu
disponuje týmem pro řešení veřejných zakázek. Dokumentace k výběrovým a zadávacím
řízením bude realizována prostřednictvím pracovníků specializovaného oddělení odboru
rozvoje Magistrátu statutárního města Děčín – Oddělení veřejných zakázek.
V rámci projektu byla realizována veřejná zakázka malého rozsahu pro služby
zpracovatele projektové dokumentace (a autorského dozoru stavby). Výběr zpracovatele
studie proveditelnosti proběhl formou poptávkového řízení.
7.1.4 Výsledky procesu EIA, územní rozhodnutí, stav stavebního řízení a závazných
stanovisek dotčených orgánů státní správy
Územní rozhodnutí se nevyžaduje. Stávající stavba je v souladu s územně plánovací
dokumentací. Stavební řízení bude zahájeno projektantem stavebního řešení.

7.2 Organizační připravenost
Projekt je řízen pracovníky žadatele, kteří mají bohaté zkušenosti s obdobnými projekty.
7.2.1 Popis procesů – organizace, odpovědnost, schvalování a kontrola v jednotlivých
fázích realizace projektu
Realizace a předfinancování projektu jsou schváleny radou města pro rok 2019. Předpokládané
náklady na projekt, jeho předfinancování a spolufinancování jsou součástí připravovaného
rozpočtu statutárního města Děčín.
Realizace projektu byla schválena radou města. Projekt a projektový tým řídí
manažerka projektu Ing. Veronika Takacsová.
Procesy v předinvestiční fázi řídí manažer projektu. V předinvestiční fázi byla
zhotovena projektová dokumentace stavby, projektová dokumentace úprav zeleně a studie
proveditelnosti. Úkony schválil vedoucí odboru rozvoje města a správce rozpočtu.
Dokumentace k výběrovým a zadávacím řízením bude realizována prostřednictvím pracovníků
specializovaného oddělení odboru rozvoje Magistrátu statutárního města Děčín – Oddělení
veřejných zakázek. Projektovou žádost provádí a podává manažer projektu. Stavební řízení
bude zahájeno projektantem stavebního řešení.
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Procesy v investiční fázi řídí manažer projektu. Uzavření smluv o dílo s dodavateli řídí
manažer projektu, na stavbu dohlíží a dílo přebírá technický manažer/technický dozor stavby.
Provedení platby řídí ekonomický a finanční manažer. Za zajištění povinné publicity projektu
zodpovídá manažer projektu. Projekt je dělen na etapy. Tyto dvě etapy jsou uzavřenými
celky, jsou ukončeny kontrolovatelným výstupem - 1. etapa předáním stavebního díla,
fakturací a platbou, 2. etapa předáním díla zahradních úprav, fakturací a platbou.
Procesy v provozní fázi řídí manažer projektu. Ukončení realizace projektu je
provedeno uvedením zařízení do provozu. Dojde k ubytování klientů a poskytování služeb.
Za provoz zařízení zodpovídá odborný pracovník/ vedoucí DOZP Boletice.
Cíl projektu bude splněn uvedením DOZP do provozu nejpozději dne 8. 12. 2020.
Splnění cíle projektu bude doloženo pomocí smluv o dílo pro realizaci stavebních prací, a dále
dokladů o převzetí, platbě a kolaudaci, fotodokumentací. Cíle bude dosaženo prostřednictvím
výběrového řízení na dodavatele díla. Plnění indikátorů bude vykazováno v systému MS2014+
prostřednictvím průběžných zpráv o realizaci projektu, závěrečné zprávy o realizaci projektu
a zpráv o udržitelnosti projektu.
7.2.2 Využití nakupovaných služeb
Služby budou nakupovány v rámci přípravy a realizace projektu jako vedlejší aktivity. Jedná
se konkrétně o zhotovení projektové dokumentace stavby, zhotovení projektové
dokumentace zeleně v okolí budovy, zhotovení studie proveditelnosti a služby k zabezpečení
výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor). Jiné služby nebudou v rámci
projektu nakupovány.
7.2.3 Partneři projektu a jejich role v přípravné, realizační a provozní fázi
Projektu se neúčastní partneři v žádné z jeho fází.

7.3 Finanční připravenost
Financování projektu je zajištěno ze zdrojů statutárního města Děčín. Pro předfinancování
způsobilých výdajů projektu bude využit rozpočet statutárního města Děčín. Výdaje provozu
(běžná údržba a opravy) budou hrazeny z běžného rozpočtu statutárního města Děčín.
V projektu není zapojen žádný další subjekt, který by projekt spolufinancoval. Realizace
a předfinancování projektu jsou schváleny radou města pro rok 2019. Předpokládané náklady
na projekt, jeho předfinancování a spolufinancování, jsou součástí připravovaného rozpočtu
statutárního města Děčín.
Provozovatel projektu se neliší od příjemce podpory. Provozovatelem projektu je
statutární město Děčín, příjemcem podpory je statutární město Děčín.
Projekt je celkově koncipován jako neziskový. Finanční krytí investic bude realizováno
z vlastního rozpočtu žadatele (bez nutnosti čerpání bankovního úvěru či zajištění jiných zdrojů).

45

STUDIE PROVEDITELNOSTI k projektu „Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice“

Financování projektu proběhne formou Ex-post.
Financování v provozní fázi projektu zajistí v době udržitelnosti i po jejím skončení
v plném rozsahu příjemce dotace – statutární město Děčín. Výdaji v této fázi se rozumí:
-

7.3.1

náklady na opravy
náklady na údržbu.
Plán zdrojů financování

Tabulka 16 představuje zdroje financování projektu.
Oblast

Hodnota v Kč

Celkové zdroje
Celkové způsobilé výdaje
Celkové nezpůsobilé výdaje
Příspěvek Evropské unie
Národní veřejné zdroje
Podpora celkem
Vlastní zdroj financování
Procento vlastního financování

10 %

Tab. 16 Přehled zdrojů financování
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8 MANAGEMENT
ZDROJŮ

PROJEKTU

A

ŘÍZENÍ

LIDSKÝCH

Tab. 17 uvádí shrnutí hlavních výstupů kapitoly 8 Management projektu a řízení lidských zdrojů.
Fáze

Požadovaná pozice

Osoba na pozici

Projektový manažer / Vedoucí projektového týmu

Ing. Veronika Takacsová

Zástupce projektové manažerky, koordinátor projektu

Ing. Martina Štajnerová

Technický manažer

Barbora Hercíková

Ekonomický a finanční manažer

Irena Kožárová

Odborný pracovník/správa majetku

Štěpánka Špačková

Odborný pracovník/ vedoucí DOZP Boletice

Mgr. Roman Horn

Zpracovatel projektové dokumentace

Jan Hošek

Zpracovatel studie proveditelnosti

Ing. Mgr. Lucie Burešová

Projektový manažer / Vedoucí projektového týmu

Ing. Veronika Takacsová

Zástupce projektové manažerky, koordinátor projektu

Ing. Martina Štajnerová

Technický manažer

Barbora Hercíková

Ekonomický a finanční manažer

Irena Kožárová

Odborný pracovník/správa majetku

Štěpánka Špačková

Odborný pracovník/ vedoucí DOZP Boletice

Mgr. Roman Horn

Zpracovatel dokumentace VŘ

Pracovníci oddělení veřejných zakázek
magistrátu města

Autorský dozor

Jan Hošek

Dodavatel stavby

Subjekt vzešlý z výběrového řízení

Technický dozor stavby

Barbora Hercíková

Projektový manažer / Vedoucí projektového týmu

Ing. Veronika Takacsová

Zástupce projektové manažerky, koordinátor projektu

Ing. Martina Štajnerová

Technický manažer

Barbora Hercíková

Ekonomický a finanční manažer

Irena Kožárová

Odborný pracovník/správa majetku

Štěpánka Špačková

Odborný pracovník/ vedoucí DOZP Boletice

Mgr. Roman Horn

Projektový manažer / Vedoucí projektového týmu

Ing. Veronika Takacsová

Přípravná

Realizační

Provozní

Udržitelnost

Tab. 17 Shrnutí managementu projektu

47

STUDIE PROVEDITELNOSTI k projektu „Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice“

Tabulka 18 definuje vlastníka a provozovatele investičního projektu.
Účastník

Subjekt

Činnost

Statutární město Děčín

Žadatel o dotaci
Realizátor projektu
Provádí kontrolu

Vlastník investičního projektu
Investor
Provozovatel investičního projektu
Tab. 18 Vlastník a provozovatel projektu

Tabulka 19 uvádí další subjekty ovlivňující projekt a jejich způsob účasti.
Subjekt

Způsob účasti

Ministerstvo pro místní rozvoj

Vyhlašuje výzvu k podpoře dotací

Další obce

Profitují z projektu

Zpracovatel projektové dokumentace

Zpracovává projektovou dokumentaci

Zpracovatel studie proveditelnosti

Zpracovává studii proveditelnosti

Dodavatel stavebních prací vzešlý z VŘ

Dodává stavební práce

Stavebník

Žádá o povolení ke stavbě a rozhodnutí o umístění
stavby, realizuje projekt

Subdodavatel

Není předpokládáno subdodavatelské řešení

Magistrát města Děčín – odbor stavební úřad

Vydává povolení ke stavbě a rozhodnutí o umístění
stavby

Tab. 19 Další subjekty s vlivem na projekt

Tabulka číslo 20 představuje právní formu vlastníka a provozovatele projektu.
Údaj

Statutární město Děčín

Statistická právní forma

801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Datum vzniku

1. 7. 1973

Klasifikace ekonomických činností - CZ-NACE

84110: Všeobecné činnosti veřejné správy
829: Podpůrné činnosti pro podnikání j. n.

Institucionální sektor: podle ESA2010

13130 - Místní vládní instituce

Velikostní kategorie dle počtu zaměstnanců

250 - 499 zaměstnanců

Tab. 20 Právní forma vlastníka a provozovatele projektu
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8.1 Řízení projektu v přípravné a realizační fázi
Mzdy a platy pracovníků projektového týmu, kteří jsou zaměstnanci Magistrátu statutárního
města Děčín, nepředstavují položku nákladů projektu. Jsou zajištěny prostřednictvím běžného
rozpočtu Magistrátu města. Rovněž náklady na administrativní zajištění projektu v době
udržitelnosti jsou zahrnuty v běžném rozpočtu magistrátu.
Následuje vyčíslení nákladů investora na pozice řídících pracovníků projektu. Řídící
pracovníci projektu jsou zaměstnanci žadatele – statutárního města Děčín. Osobní výdaje,
výdaje na dopravu, telefon, počítač, kancelář, představují součást běžného rozpočtu
Magistrátu města. Kancelář, telefon a jiné zdroje řídících pracovníků projektu trvale využívají
k výkonu veškerých pracovních činností vyplývajících z jejich povinností zaměstnance
Magistrátu statutárního města Děčín. Pracovníci tak řídí více činností statutárního města Děčín
zároveň, z rozpočítání výdajů na jejich činnost bylo dosaženo odhadu výše měsíčního výdaje
na daný projekt. Magistrát města hradí tento výdaj z běžného rozpočtu.
Vyčíslení nákladů na osobní výdaje, dopravu, telefon, počítač, kancelářské potřeby
(odhad v řádu desetitisíců) lidí, kteří budou řídit projekt v přípravné a realizační fázi jsou
uvedeny v tabulce 21.
N

Osobní, doprava
kancelář, počítač,
telefon, internet

1

Výdaje manažera
projektu / vedoucího
projektového týmu

Statutární město
Děčín

2

Zástupce projektové
manažerky,
koordinátor projektu

Statutární město
Děčín

3

Technický manažer

Statutární město
Děčín

4

Ekonomický
a finanční manažer

Statutární město
Děčín

Vlastník /
poskytovatel

Zdroj k uhrazení výdajů
Rozpočet oddělení
strategického rozvoje a
řízení projektů
magistrátu statutárního
města Děčín
Rozpočet oddělení
strategického rozvoje a
řízení projektů
magistrátu statutárního
města Děčín
Rozpočet sekretariátu
Odboru rozvoje
magistrátu statutárního
města Děčín
Rozpočet sekretariátu
Odboru rozvoje
magistrátu statutárního
města Děčín

Měsíční výdaj

Výdaj za dobu
účasti na projektu

5.000,00 Kč

450 000,00 Kč
(150 000,00 +
300 000,00 Kč
za dobu
udržitelnosti)

5.000,00 Kč

150 000,00 Kč

5.000,00 Kč

150 000,00 Kč

5.000,00 Kč

150 000,00 Kč

Tab. 21 Vyčíslení nákladů na osobní výdaje, dopravu, telefon, počítač, kancelářské potřeby (odhad v řádu desetitisíců)
lidí, kteří budou řídit projekt v přípravné a realizační fázi

Následuje přehled potřebných profesí v jednotlivých fázích projektu.
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8.1.1 Lidské zdroje přípravné fáze projektu
Tabulka 22 představuje profese potřebné pro zajištění předinvestiční fáze projektu.
Ta obnáší rovněž zpracování projektové dokumentace a studie proveditelnosti.

Profese
Projektový
manažer /
Vedoucí
projektového
týmu
Zástupce
projektové
manažerky,
koordinátor
projektu
Technický
manažer
Ekonomický
a finanční
manažer
Odborný
pracovník/správa
majetku
Odborný
pracovník/
vedoucí DOZP
Boletice
Zpracovatel
projektové
dokumentace
Zpracovatel
studie
proveditelnosti

Výdaj ve vztahu
k projektu
v Kč
v Kč
bez DPH
s DPH

Počet
osob

Min.
vzdělání

Praxe
min.
(roky)

Právní forma
vztahu

Zdroj
uchazečů

1

SŠ

2

Pracovně-právní

Zaměstnanci
investora

-

-

1

SŠ

2

Pracovně-právní

Zaměstnanci
investora

-

-

1

SŠ

2

Pracovně-právní

Zaměstnanci
investora

-

-

1

SŠ

2

Pracovně-právní

Zaměstnanci
investora

-

-

1

SŠ

2

Pracovně-právní

Zaměstnanci
investora

-

-

1

SŠ

2

Pracovně-právní

Zaměstnanci
investora

-

-

1

VŠ

2

Faktura

Poptávkové
řízení

390 000,00

471 900,00

1

VŠ

2

Faktura

Poptávkové
řízení

28 000,00

33 880,00

Tab. 22 Profese přípravné fáze
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Následuje obraz 20, který uvádí schéma personálního zajištění přípravné fáze projektu.
Projektový manažer /
Vedoucí projektového
týmu
Ing. Veronika Takacsová

Zástupce projektové
manažerky, koordinátor
projektu
Ing. Martina Štajnerová

Technický manažer
Barbora Hercíková

Ekonomický a finanční
manažer
Irena Kožárová

Odborný
pracovník/správa majetku
Štěpánka Špačková

Odborný
pracovník/vedoucí DOZP
Boletice
Mgr. Roman Horn

Zpracovatel projektové
dokumentace
Jan Hošek

Zpracovatel studie
proveditelnosti
Ing. Mgr. Lucie Burešová

Obr. 20 Schéma přípravné fáze projektu
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8.1.2 Lidské zdroje realizační fáze projektu
Tabulka číslo 23 představuje jednotlivé profese realizační fáze projektu. Dodavatel stavby
přiděluje pracovníky dle požadavků stavby, ve výdajích je uvedena celková částka za stavbu
dle položkového rozpočtu stavby.

Profese
Projektový
manažer /
Vedoucí
projektového
týmu
Zástupce
projektové
manažerky,
koordinátor
projektu
Technický
manažer
Ekonomický
a finanční
manažer
Odborný
pracovník/správa
majetku
Odborný
pracovník/
vedoucí DOZP
Boletice
Zpracovatel
dokumentace
VŘ
Dodavatel
stavby
Autorský dozor
stavby
Technický dozor
stavby

Výdaj ve vztahu
k projektu
v Kč
v Kč
bez DPH
s DPH

Počet
osob

Vzdělání

Praxe
min.

Právní forma
vztahu

Zdroj
uchazečů

1

SŠ

2

Pracovněprávní

Zaměstnanci
investora

-

-

1

SŠ

2

Pracovněprávní

Zaměstnanci
investora

-

-

1

SŠ

2

Pracovněprávní

Zaměstnanci
investora

-

-

1

SŠ

2

Pracovněprávní

Zaměstnanci
investora

-

-

1

SŠ

2

Pracovněprávní

Zaměstnanci
investora

-

-

1

SŠ

2

Pracovněprávní

Zaměstnanci
investora

-

-

1

VŠ

2

Pracovněprávní

Zaměstnanci
investora

-

-

dle
vybraného
subjektu

-

2

Smluvní,
faktura

Zadávací
řízení

X

X

1

SŠ

2

11 979,00

VŠ

2

Zadávací
řízení
Zaměstnanci
investora

9 900,00

1

Smluvní,
faktura
Pracovněprávní

-

-

Tab. 23 Profese investiční fáze projektu
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Následuje obraz 21, který uvádí schéma personálního zajištění realizační fáze projektu.
Projektový manažer /
Vedoucí projektového
týmu
Ing. Veronika Takacsová

Zástupce projektové
manažerky, koordinátor
projektu
Ing. Martina Štajnerová

Technický manažer
Barbora Hercíková

Ekonomický a finanční
manažer
Irena Kožárová

Odborný
pracovník/správa majetku
Štěpánka Špačková

Odborný
pracovník/vedoucí DOZP
Boletice
Mgr. Roman Horn

Zpracovatel
dokumentace VŘ
Oddělení VZ

Technický dozor stavby
Barbora Hercíková

Dodavatel stavby
dle dodavatele

Vedoucí stavby
na základě VŘ

Autorský dozor
Jan Hošek

Obr. 21 Schéma realizační fáze projektu
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8.1.3 Lidské zdroje provozní fáze projektu
Tabulka 24 představuje jednotlivé profese provozní fáze projektu.

Profese
Projektový
manažer /
Vedoucí
projektového
týmu
Zástupce
projektové
manažerky,
koordinátor
projektu
Technický
manažer
Ekonomický
a finanční
manažer
Odborný
pracovník/správa
majetku
Odborný
pracovník/
vedoucí DOZP
Boletice

Počet
osob

Výdaj ve vztahu
k projektu
v Kč
v Kč
bez DPH
s DPH

Vzdělání

Praxe
min.

Právní forma
vztahu

Zdroj
uchazečů

1

SŠ

2

Pracovně-právní

Zaměstnanci
investora

-

-

1

SŠ

2

Pracovně-právní

Zaměstnanci
investora

-

-

1

SŠ

2

Pracovně-právní

Zaměstnanci
investora

-

-

1

SŠ

2

Pracovně-právní

Zaměstnanci
investora

-

-

1

SŠ

2

Pracovně-právní

Zaměstnanci
investora

-

-

1

SŠ

2

Pracovně-právní

Zaměstnanci
investora

-

-

Tab. 24 Profese provozní fáze projektu
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Následuje obraz 22, který uvádí schéma personálního zajištění provozní fáze projektu.
Projektový manažer /
Vedoucí projektového
týmu
Ing. Veronika Takacsová

Zástupce projektové
manažerky, koordinátor
projektu
Ing. Martina Štajnerová

Technický manažer
Barbora Hercíková

Ekonomický a finanční
manažer
Irena Kožárová

Odborný
pracovník/správa majetku
Štěpánka Špačková

Odborný
pracovník/vedoucí DOZP
Boletice
Mgr. Roman Horn

Obr. 22 Schéma provozní fáze projektu
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8.1.4 Lidské zdroje v době udržitelnosti projektu
Tabulka 25 představuje jednotlivé profese doby udržitelnosti projektu.

Profese
Projektový
manažer /
Vedoucí
projektového
týmu

Počet
osob

1

Vzdělání

Praxe
min.

Právní forma
vztahu

Zdroj
uchazečů

SŠ

2

Pracovně-právní

Zaměstnanci
investora

Výdaj ve vztahu
k projektu
v Kč
v Kč
bez DPH
s DPH

-

-

Tab. 25 Profese udržitelnosti projektu
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8.2 Projektový tým
V tabulkách 26 a 27 následuje představení členů projektového týmu s uvedením jejich činností v projektu v rámci jednotlivých fází projektu.
N

1

2

3

Jméno
a příjmení

Ing.
Veronika
Takacsová

Barbora
Hercíková

Irena
Kožárová

Funkce v rámci
organizace
Projektový manažer
oddělení
strategického
rozvoje a řízení
projektů

Investiční technik
odboru rozvoje

Ekonom investic
odboru rozvoje

Funkce v rámci
projektu

Vedoucí
projektového
týmu

Technický
manažer

Ekonomický a
finanční manažer

Aktivity a odpovědnost členů týmu v jednotlivých fázích projektu
Přípravná fáze
Řízení přípravných prací pro
zpracování a podání žádosti o
dotaci včetně příloh; konzultace
projektu s poskytovatelem
dotace; koordinace činnosti členů
pracovního týmu.
Zajištění techn. dokumentace
projektu a její projednání s
dotčenými orgány státní správy a
stavebním úřadem; součinnost při
přípravě podkladů pro zpracování
proj. žádosti o dotaci
z technického hlediska; zajištění
výběrových řízení na dodavatele
včetně uzavírání smluvních
vztahů.
Asistence při přípravě
ekonomických podkladů pro
zpracování a podání žádosti o
dotaci, finanční plánování, vedení
účetnictví projektu.

Realizační fáze
Řízení jednotlivých projektových
aktivit; zpracování
monitorovacích zpráv, žádostí o
platby, publicita projektu.
Kontrola dodržování podmínek
Smlouvy o poskytnutí dotace.

Provozní fáze
Zajištění koordinace aktivit
v rámci udržitelnosti projektu
(Zprávy o udržitelnosti, publicita
projektu,…). Komunikace
s kompetentními osobami
projektu.

Výkon činnost techn .dozoru
investora (dohlížení na kvalitu
prováděných stav. prací a
dodržování harmonogramu),
organizace kontrol. dnů stavby,
předání stavby a kolaudační
řízení; kooperace s dodavatelem
stavby, spolupráce při
administraci.

Sledování akce v provozní fázi
z hlediska jakosti díla, spolupráce
se správou objektu v případě
vzniku dříve nezjištěných vad
stavby, spolupráci při administraci
projektu a při udržování výstupů
projektu.

Vedení účetnictví projektu,
sledování finančních toků
projektu, zajišťování plateb,
dodržování podmínek IROP při
nakládání s veřejnými prostředky;
zpracování finančních podkladů
pro monitorovací zprávy a žádosti
o platbu, archivace, výkaznictví.

Vedení účetnictví projektu;
výkaznictví projektu;
zpracování finančních podkladů
pro zprávy o udržitelnosti
projektu; zajištění pojištění
majetku.

Tab. 26 Profese – činnosti ve fázích projektu 1/2
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Jméno
a příjmení

Funkce v rámci
organizace

Funkce v rámci
projektu

4

Ing. Martina
Štajnerová

Vedoucí oddělení
strategického
rozvoje a řízení
projektů

Zástupce
projektové
manažerky,
koordinátor
projektu

5

Štěpánka
Špačková

Technický pracovník
Oddělení správy
majetku

Odborný
pracovník/správa
majetku

6

Mgr.
Roman
Horn

Sociální pracovník
Vedoucí DOZP
Boletice

Odborný
pracovník/
vedoucí DOZP
Boletice

N

Aktivity a odpovědnost členů týmu v jednotlivých fázích projektu
Přípravná fáze
Zajištění finančního krytí projektu
v potřebné výši a termínech;
sestavení projektového týmu;
spolupráce při přípravě žádosti o
dotaci; odpovědnost za obsahové
vymezení projektu a jeho
klíčových aktivit.
Odborná podpora a asistence při
přípravě a zpracování žádosti o
dotace včetně příloh podle
pokynů ved. projektového týmu
Odborná podpora a asistence při
přípravě a zpracování žádosti o
dotace včetně příloh podle
pokynů ved. projektového týmu

Realizační fáze

Provozní fáze

Účast na řízení a kontrole
realizace projektu, koordinace
aktivit projektu.

Zajištění dohledu nad výstupy
projektu, účast na aktivitách
publicity.

Odborná podpora a asistence při
řízení projektu z hlediska správy
majetku ve fázi realizace podle
pokynů ved. projektového týmu
Odborná podpora a asistence při
řízení projektu z hlediska
sociálního ve fázi realizace podle
pokynů ved. projektového týmu

Odborná podpora a asistence při
řízení projektu v době
udržitelnosti podle pokynů ved.
projektového týmu
Odborná podpora a asistence při
řízení projektu v době
udržitelnosti podle pokynů ved.
projektového týmu

Tab. 27 Profese – činnosti ve fázích projektu 2/2
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Následuje představení členů projektového týmu s uvedením jejich kvalifikace a praxe.
8.2.1 Projektový manažer / vedoucí projektového týmu
Projektovým manažerem je Ing. Veronika Takacsová.
Projektový manažer vykonává následující činnosti:
-

-

-

zajišťuje komunikaci s poskytovatelem dotace,
zajišťuje koordinaci projektových aktivit,
je členem pracovní skupiny, zajišťuje její organizaci a pořádání jednání,
připravuje podklady pro jednání rady města a zastupitelstva města
související s projektem,
zajišťuje vykonání povinné publicity projektu,
tvoří žádosti o platbu,
finalizuje zprávy o realizaci projektu a zprávy o udržitelnosti projektu,
odpovídá za jejich odevzdání,
dohlíží na realizaci celého projektu.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
Ing. Veronika Takacsová pracuje na pozici projektového manažera Oddělení strategického
rozvoje a řízení projektů statutárního města Děčín. Na této pozici má dlouholeté zkušenosti
s řízením obdobných projektů, včetně souvisejících aktivit.
8.2.2 Technický manažer
Technickým manažerem projektu je Barbora Hercíková.
Technický manažer vykonává následující činnosti:
-

-

-

zajištění technické dokumentace projektu a její projednání s dotčenými orgány státní
správy a stavebním úřadem,
součinnost při přípravě podkladů pro zpracování projektové žádosti o dotaci
z technického hlediska,
zajištění výběrových řízení na dodavatele včetně uzavírání smluvních vztahů,
výkon činnost technického dozoru investora.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
Barbora Hercíková je investiční technik odboru rozvoje s dlouholetými zkušenostmi
s obdobnými projekty.
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8.2.3 Ekonomický a finanční manažer
Ekonomickým a finančním manažerem projektu je Irena Kožárová.
Ekonomický a finanční manažer vykonává následující činnosti:
-

zajišťuje komunikaci s ekonomickým odborem,
je členem pracovní skupiny, účastní se jednání,
odpovídá za administraci faktur,
odpovídá za předložení požadavků odboru rozvoje do rozpočtu na jednotlivé roky,
zajišťuje vyplňování soupisek,
připravuje ekonomické podklady pro monitorovací zprávy a závěrečnou zprávu.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
Irena Kožárová pracuje na pozici ekonoma a správce rozpočtu statutárního města Děčín.
Na této pozici má dlouholeté zkušenosti s finančním řízením obdobných projektů včetně
souvisejících aktivit. Spolupracuje s ekonomickým odborem úřadu, podílí se na přípravě
financování projektu a následném vyúčtování.
8.2.4 Zástupce projektové manažerky, koordinátor projektu
Zástupcem projektové manažerky, koordinátorem projektu je Ing. Martina Štajnerová.
Zástupce projektové manažerky, koordinátor projektu vykonává následující činnosti:
-

zajištění finančního krytí projektu v potřebné výši a termínech,
sestavení projektového týmu,
spolupráce při přípravě žádosti o dotaci,
účast na řízení a kontrole realizace projektu,
koordinace aktivit projektu.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
Ing. Martina Štajnerová je vedoucí oddělení strategického rozvoje a řízení projektů
s dlouholetými zkušenostmi s obdobnými projekty.
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8.2.5 Odborný pracovník/správa majetku
Odborným pracovníkem v oblasti správy majetku je Štěpánka Špačková.
Odborný pracovník/správa majetku projektu vykonává následující činnosti:
-

odborná podpora a asistence při přípravě a zpracování žádosti o dotace včetně příloh
podle pokynů vedoucího projektového týmu.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
Štěpánka Špačková je technický pracovník Oddělení správy majetku s bohatými zkušenostmi
s obdobnými projekty.
8.2.6 Odborný pracovník/sociální oblast
Odborným pracovníkem v sociální oblasti je Mgr. Roman Horn.
Odborný pracovník/sociální oblast projektu vykonává následující činnosti:
-

odborná podpora a asistence při přípravě a zpracování žádosti o dotace včetně příloh
podle pokynů vedoucího projektového týmu.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
Mgr. Roman Horn je sociální pracovník a vedoucí střediska č. 3 – Služeb pro osoby
se zdravotním postižením, které je součástí Centra sociálních služeb Děčín, p.o. Dlouhodobě
se podílí na přípravě a realizaci projektů transformace pobytových zařízení na změnu ústavního
způsobu poskytování sociálních služeb. Má bohaté zkušenosti s poskytováním sociálních
služeb.
V přípravné fázi je vedoucí střediska č. 3 – SOZP, úsek Domov pro osoby se zdravotním
postižením Boletice odpovědný za spolupráci s projektantem a dalšími osobami, které
se budou na přípravě realizace podílet. Dále bude zodpovědný za přípravu budovy
pro samotnou rekonstrukci. V době realizační fáze bude konzultantem v případě nejasností,
potřeby změn a nepředvídatelných událostí, bude součástí týmu, který se účastní dohledu
nad stavebními pracemi. V provozní fázi zodpovídá za veškeré činnosti, které vedou
ke kvalitnímu poskytování pobytové sociální služby pro osoby s mentálním nebo
kombinovaným postižením.
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8.2.7 Zpracovatel projektové dokumentace
Zpracovatelem projektové dokumentace je Jan Hošek.
Zpracovatel projektové dokumentace vykonává následující činnosti:
-

konzultace k realizované projektové dokumentaci.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
Jan Hošek má zkušenosti s tvorbou projektové dokumentace různých stupňů.
8.2.8 Zpracovatel studie proveditelnosti
Zpracovatelem studie proveditelnosti je Ing. Mgr. Lucie Burešová.
Zpracovatel studie proveditelnosti vykonává následující činnosti:
-

zpracování studie proveditelnosti dle metodiky výzvy a zadání manažera projektu,
příprava podkladů pro eCBA.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
Ing. Mgr. Lucie Burešová je zpracovatelem odborných studií společnosti BURESWORKS, s.r.o.
Zabývá se zpracováním studií proveditelnosti, analýz trhu a jiných odborných analýz. Řešené
projekty zahrnují studie proveditelnosti v oblastech výstavby zdravotnických zařízení,
rekonstrukcí zdravotnických zařízení, rozšíření služeb sociálních zařízení.
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9 VÝSTUPY PROJEKTU
Následuje přehled výstupů projektu a jejich kvantifikace.

9.1 Výstupy projektu
Přehled výstupů projektu a jejich kvantifikace:
Druh a forma služby, pro které zázemí vzniká:
Pobytová sociální služba s ubytováním, Domov pro osoby se zdravotním postižením,
Adresa poskytování služby zůstává stejná:
Spojenců 214, 407 11 Děčín 32
Kapacita služby v daném místě, u pobytových služeb rozdělení kapacity do jednotlivých
domácností, u ambulantních služeb rozdělení kapacity služby do jednotlivých místností:
Kapacita celková 18 osob, celkem tři domácnosti po šesti osobách.

9.2 Indikátory


Kapacita služeb a sociální práce - výchozí hodnota 18, cílová hodnota 18 osob v jeden
okamžik.



Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci - výchozí hodnota 0, cílová
hodnota 1 zázemí.



Počet poskytovaných druhů sociálních služeb - výchozí hodnota 1, cílová hodnota 1
služba.

9.2.1 Počáteční a cílová hodnota indikátorů
Tabulka28 uvádí výchozí a cílové hodnoty indikátoru.
Kód

Název

Výchozí hodnota

Cílová hodnota

6 75 10

Kapacita služeb a sociální práce

18

18

0

1

1

1

5 54 01
5 54 02

Počet podpořených zázemí pro
služby a sociální práci
Počet poskytovaných druhů
sociálních služeb

Tab. 28 Cílová hodnota indikátoru

9.2.2 Popis indikátorů a metody jejich měření
Následuje popis způsobu stanovení cílových hodnot indikátorů, tedy metody měření a výpočtu
a popis jejich plnění.
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9.2.2.1 Kapacita služeb a sociální práce
Indikátor měří maximální počet klientů, kterým bude DOZP schopno nabídnout v jeden
okamžik alespoň jednu ze svých služeb, tedy maximální okamžitou kapacitu.
Nevzniká zcela nové zařízení, proto počáteční hodnota představuje 18 klientů. 18 osob
je tedy maximální počet klientů, kterým je v jeden okamžik možné poskytnout službu.
Plánovaná kapacita služeb a sociální práce, jíž bude dosaženo v okamžiku ukončení realizace
projektu, představuje 18 klientů. Tato kapacita služeb a sociální práce bude dosažena
v okamžiku ukončení realizace projektu.
Cíl projektu bude splněn uvedením zařízení do provozu nejpozději dne 8. 12. 2020. Cíle
projektu bude dosaženo prostřednictvím hlavních aktivit v podobě rekonstrukce a úpravy
objektu a zázemí pro poskytování sociální služby a aktivity pořízení vybavení.
Splnění cíle projektu a dosažení cílové hodnoty indikátoru bude doloženo pomocí
smlouvy o dílo pro realizaci stavebních prací, a dále dokladů o převzetí, platbě a kolaudaci,
fotodokumentací. Cíle bude dosaženo prostřednictvím výběrového řízení na dodavatele díla.
Plnění indikátoru bude vykazováno v systému MS2014+ prostřednictvím průběžných
zpráv o realizaci projektu, závěrečné zprávy o realizaci projektu a zpráv o udržitelnosti projektu.
9.2.2.2 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práce
Za podpořené zázemí je považováno vybavení pro poskytování sociálních služeb a práce, které
není bezprostředně vázáno na konkrétní prostory. Za zázemí je pro účely tohoto projektu
považován soubor vybavení poskytovatele pro poskytování sociální služby – tedy pobytové
sociální služby s ubytováním, Domova pro osoby se zdravotním postižením. Bytové jednotky
se stejný určením v rámci této jedné budovy DOZP jsou počítány jako součást jednoho zázemí.
Budova zahrnuje bytové jednotky jednoho typu.
Cíl projektu bude splněn uvedením DOZP do provozu nejpozději dne 8. 12. 2020. Cíle
projektu bude dosaženo prostřednictvím hlavních aktivit v podobě rekonstrukce a úpravy
objektu a zázemí pro poskytování sociální služby a aktivity pořízení vybavení.
Splnění cíle projektu a dosažení cílové hodnoty indikátoru bude doloženo pomocí
smlouvy o dílo pro realizaci stavebních prací, a dále dokladů o převzetí, platbě a kolaudaci,
fotodokumentací. Cíle bude dosaženo prostřednictvím výběrového řízení na dodavatele díla.
Plnění indikátoru bude vykazováno v systému MS2014+ prostřednictvím průběžných
zpráv o realizaci projektu, závěrečné zprávy o realizaci projektu a zpráv o udržitelnosti projektu.
9.2.2.3 Počet poskytovaných druhů sociálních služeb
Cílová hodnota představuje plánovaný počet poskytovaných druhů sociálních služeb,
ke kterým se příjemce přihlásil k registraci dle zákona č. 108/2006 Sb. do 6 měsíců od ukončení
realizace projektu. Dosažená hodnota představuje skutečný počet poskytovaných druhů
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sociálních služeb. V rámci projektu nebude zřizována nová služba, bude dále pokračováno
s platnou registrací k sociální službě:
Pověření Ústeckého kraje č. 30, identifikátor služby: 1542857.
Provozovatel služby, kterým je Centrum sociálních služeb Děčín, p.o., je zřízen k tomuto účelu
statutárním městem Děčín, poskytuje službu Domov pro osoby se zdravotním postižením
podle § 48 zákona č. 108/2006, Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Služba
obsahuje následující základní činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc
při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu, výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Cíl projektu bude splněn nejpozději dne 9. 6. 2021. Cíle projektu bude dosaženo
prostřednictvím hlavních aktivit v podobě rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí
pro poskytování sociální služby a aktivity pořízení vybavení.
Splnění cíle projektu a dosažení cílové hodnoty indikátoru bude doloženo pomocí
smlouvy o dílo pro realizaci stavebních prací, a dále dokladů o převzetí, platbě a kolaudaci,
fotodokumentací. Cíle bude dosaženo prostřednictvím výběrového řízení na dodavatele díla.
Plnění indikátoru bude vykazováno v systému MS2014+ prostřednictvím průběžných
zpráv o realizaci projektu, závěrečné zprávy o realizaci projektu a zpráv o udržitelnosti projektu.
9.2.3 Vazba indikátorů na cíle projektu a podporované aktivity
Následuje popis vazeb indikátorů na cíle projektu a jednotlivé hlavní aktivity projektu.
Cílem projektu je:
-

-

zkvalitnění poskytování sociálních služeb,
zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb a práce s osobami
se zdravotním postižením,
zvýšení sociálního postavení a zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením
ve městě.

9.2.3.1 Kapacita služeb a sociální práce
Nedojde ke zvýšení průměrného počtu osob využívajících služby, aktivity rekonstrukce a úpravy
objektu a zázemí pro poskytování sociální služby a aktivity pořízení vybavení povedou k naplnění
následujícího cíle projektu:
-

zkvalitnění poskytování sociálních služeb.

Celková kapacita 18 osob zůstává nezměněna, vzniknou však celkem tři domácnosti po šesti
osobách, bude tak dosaženo cíle:
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-

zvýšení sociálního postavení a zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením
ve městě.

Dojde k zajištění přechodu od institucionálního modelu péče k podpoře osob v přirozeném
prostředí.
9.2.3.2 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práce
Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práce povede ke:
-

zkvalitnění poskytování sociálních služeb,
zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb a práce s osobami
se zdravotním postižením.

Cíle projektu bude dosaženo prostřednictvím hlavních aktivit v podobě rekonstrukce a úpravy
objektu a zázemí pro poskytování sociální služby a aktivity pořízení vybavení.
9.2.3.3 Počet poskytovaných druhů sociálních služeb
Počet poskytovaných druhů sociálních služeb povede k naplnění následujících cílů projektu:
-

-

zkvalitnění poskytování sociálních služeb,
zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb a práce s osobami
se zdravotním postižením,
zvýšení sociálního postavení a zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením
ve městě.

Cíle projektu bude dosaženo prostřednictvím hlavních aktivit v podobě rekonstrukce a úpravy
objektu a zázemí pro poskytování sociální služby a aktivity pořízení vybavení.
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10 FINANČNÍ ANALÝZA
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11 ANALÝZA A ŘÍZENÍ RIZIK
V tabulkách 29, 30 a 31 následuje přehled rizik projektu.

Druh rizika

Závažnost rizika
(1 – nejnižší,
5 – nejvyšší)

Pravděpodobnost
výskytu/četnost
výskytu rizika
(1 – téměř vyloučená 5 – téměř jistá)

Předcházení/eliminace rizika

Technická rizika
Nedostatky
v projektové
dokumentaci
Dodatečné změny
požadavků investora
Nedostatečná
koordinace
stavebních prací

-

4

2

3

2

4

1

Výběr nekvalitního
dodavatele

5

3

Nedodržení termínu
realizace

2

2

2 (zničení části
stavby, tedy
vícepráce, zdržení
stavby)

1

Zvýšení cen vstupů

4

3

Nekvalitní projektový
tým

5

2

3 (omezení činností
projektu)

4 (30%
pravděpodobnost
zpoždění o 10 %)

Nedosažení kvality
stavby

5 (nevyhovující
odolnost)

1 (pravděpodobnost
5 %)

Změny rozsahu
stavby

2 (rozpor mezi
zadávací
dokumentací
a produktem)

4 (20%
pravděpodobnost 10%
odchylky)

Nekompetentní
řízení

4

1

Povolování stavby

5

-

Živelné pohromy

Zpoždění stavby

-

Zkušenosti projektanta
Rizika nese především projektant
Důsledná analýza potřeb investora
potřeby jsou objektivně prokazatelné

Požadované zkušenosti členů
projektového týmu

-

Definování přesných technických
podmínek a kvalifikačních kritérií
ve výběrovém řízení
Harmonogram s dostatečnou časovou
dotací na jednotlivé činnosti
Hydrometeorologický průzkum
období stavby
Pojištění dodavatele stavby
Práce na vnitřních prostorách
Ceny vycházejí z položkového rozpočtu
stavby z 11/2018
Volba řešitelů projektu s praxí
a zkušeností z obdobných projektů
Omezení v rámci výběrového řízení
Dostatečné doby realizace
v harmonogramu projektu
Smluvní pokuty, nelze pojistit
Omezení v rámci výběrového řízení
Smluvní pokuty
Smluvní úprava problematiky
Není pojistitelné
-

Smluvní přenesení odpovědnosti
na dodavatele
Není pojistitelné
Požadované zkušenosti členů
projektového týmu
Proces žádosti zajišťován
projektantem stavby

Tab. 29 Rizika projektu 1/3
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Druh rizika

Závažnost rizika
(1 – nejnižší,
5 – nejvyšší)

Pravdě-podobnost
výskytu/četnost
výskytu rizika
(1 – téměř
vyloučená až 5 –
téměř jistá)

Předcházení/eliminace rizika

Technická rizika
Nehody,
nehody
na stavbě

3 (zničení části/okolí
stavby, v důsledku
vícepráce, zdržení
stavby, nutnost
oprav díla)

1 (pravděpodobnost
asi 0,5 %)

-

Pojištění
BOZP

Finanční rizika
Neobdržení dotace
Nedostatek
finančních
prostředků
na předfinancování
a v průběhu realizace
projektu

4

3

-

Dodržení požadavků výzvy
-

5

2

-

Riziko podvodu a
korupčního jednání

5

1
-

Projekt schválen pro zahájení realizace
s přispěním dotace v rozpočtovém
období 2018
Výdaje spojené s udržitelností součástí
běžného rozpočtu magistrátu
Vyhrazeno dostatečné množství
prostředků
Neexistují finanční benefity realizace či
nerealizace projektu pro zúčastněné
subjekty
Výběrová řízení budou vedena podle
zákona

Právní rizika
Nedodržení pokynů
pro zadávání VZ

5

2

Nedodržení
podmínek IROP

5

2

5

2

3

1

2 (nutnost dalších
prací)

4 (20 %
pravděpodobnost
10 % odchylky)

Nedodržení právních
norem ČR, EU
Nevyřešené
vlastnické vztahy
Špatná definice
rozsahu stavby
Špatné podmínky
smlouvy
s dodavatelem
Změny zákonů,
předpisů v oblasti
stavebnictví

-

5

2

4

2

-

Důsledné definování smluv
Právní konzultace
Důraz na řízení projektu
Projektový tým řešitelů s praxí
a zkušeností z obdobných projektů
Důsledné definování smluv
Odborný projektový tým
Jasná vlastnická struktura
Vlastníkem projektu je statutární město
Smluvní úprava
Kvalitní projektová a zadávací
dokumentace
Definice rozsahu díla funkcí

-

Smluvní úprava zajištěna kvalifikovanou
osobou ze zaměstnanců investora

-

Neovlivnitelné

Tab. 30 Rizika projektu2/3
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Druh rizika

Závažnost
rizika
(1 – nejnižší,
5 – nejvyšší)

Pravdě-podobnost
výskytu/četnost
výskytu rizika
(1 – téměř vyloučená
až 5 – téměř jistá)

Předcházení/eliminace rizika

Provozní rizika
-

Nedostatek poptávky
po službách nebo výrobcích
Nedostupná kvalitní
pracovní síla v době
udržitelnosti
Nenaplnění partnerských
dodavatelskoodběratelských smluv
Nedodržení monitorovacích
indikátorů
Nedostatek finančních
prostředků v provozní fázi
projektu

V současnosti poptávka
neuspokojená
Do budoucnosti je očekáván další
nárůst

3

1

4

2

Projektový manažer zaměstnancem
investora

5

3

Důsledné definování smluv

5

1

3

1

-

-

Silná potřeba realizace projektu
Důraz na řízení projektu

Financování z rozpočtu Statutárního
města Děčín

Tab. 31 Rizika projektu 3/3
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12 VLIV PROJEKTU NA HORIZONTÁLNÍ PRINCIPY
Projekt nemá negativní vliv na žádný z následujících horizontálních principů. Tabulka 32 uvádí
shrnutí hlavních výstupů kapitoly 12 Vliv projektu na horizontální kritéria.
Horizontální kritérium

Vliv

Podpora rovných příležitostí a nediskriminace

Kladný

Podpora rovnosti mezi muži a ženami

Neutrální

Udržitelný rozvoj

Neutrální
Tab. 32 Vliv projektu na horizontální kritéria

12.1 Podpora rovných příležitostí a nediskriminace
Projekt má kladný vliv na horizontální kritérium rovných příležitostí a nediskriminace. Projekt
přímo podporuje zpřístupnění ubytování a služeb znevýhodněným skupinám. Umožní všem
jedincům se zdravotním postižením dosáhnout zlepšení sociálního postavení ve společnosti
a kvalitního života. Projekt usiluje o zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální
inkluzi.
Osoby se zdravotním postižením profitují z projektu, neboť je jim pomocí vhodného
ubytování a služeb umožněno zlepšit sociální postavení ve společnosti a zkvalitnit život. DOZP
Boletice budou využívat především osoby s kombinovaným postižením a osoby s mentálním
postižením.

12.2 Podpora rovnosti mezi muži a ženami
Projekt má neutrální vliv na horizontální kritérium podpory rovnosti mezi muži a ženami.
Nevede žádným způsobem k ovlivnění rovnosti mezi muži a ženami.

12.3 Udržitelný rozvoj
Projekt má neutrální vliv na horizontální kritérium v podobě podpory udržitelného rozvoje.
Projekt neovlivňuje negativně udržitelný rozvoj, nepodílí se na negativním ovlivnění životního
prostředí.
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13 UDRŽITELNOST PROJEKTU
Tabulka 33 uvádí shrnutí hlavních výstupů kapitoly 13 Udržitelnost projektu.
Oblast

Hodnocení efektivity a udržitelnosti
Financování administrativní kapacity v udržitelnosti projektu zajistí statutární
město Děčín, prostřednictvím magistrátu Statutárního města Děčín
Náklady na opravy a údržbu budou zajištěny z běžného rozpočtu magistrátu
statutárního města Děčín
Projekt bude předfinancován z rozpočtu statutárního města Děčín
Projekt schválen k realizaci radou města

Administrativní udržitelnost
Provozní udržitelnost
Finanční udržitelnost

Tab. 33 Hodnocení udržitelnosti projektu

13.1 Administrativní udržitelnost
Příjemce, tedy statutární město Děčín, prostřednictvím Magistrátu statutárního města Děčín,
zajistí financování administrativní kapacity v udržitelnosti projektu. Realizací projektu
se statutární město Děčín zavazuje minimálně po dobu udržitelnosti projektu, tedy po dobu
60 měsíců, udržet výsledek projektu. Po celou dobu udržitelnosti bude vlastníkem projektu
statutární město Děčín.
13.1.1 Zajištění administrativní kapacity
Tabulka 34 představuje jednotlivé profese doby udržitelnosti projektu.

Profese
Projektový
manažer /
Vedoucí
projektového
týmu

Počet
osob

1

Vzdělání

Praxe
min.

Právní forma
vztahu

Zdroj
uchazečů

SŠ

2

Pracovně-právní

Zaměstnanci
investora

Výdaj ve vztahu
k projektu
v Kč
v Kč
bez DPH
s DPH

-

-

Tab. 34 Profese udržitelnosti projektu

Projektovým manažerem projektu je Ing. Veronika Takacsová. Ing. Veronika Takacsová
pracuje na pozici projektového manažera Oddělení strategického rozvoje a řízení projektů
statutárního města Děčín. Na této pozici má dlouholeté zkušenosti s řízením obdobných
projektů, včetně souvisejících aktivit.
Osobní výdaje, výdaje na dopravu, telefon, počítač, kancelář, představují součást
běžného rozpočtu magistrátu města Děčín. Ing. Veronika Takacsová řídí několik projektů
města zároveň, z rozpočítání výdajů na jeho činnost bylo dosaženo odhadu výše měsíčního
výdaje na projekt v době udržitelnosti. Výdaj za dobu udržitelnosti projektu, tedy 60 měsíců,
představuje 300.000,00 Kč. Magistrát města hradí tento výdaj z běžného rozpočtu.
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Rozpočet počítá s tímto výdajem po celou dobu udržitelnosti. Administrativní výdaj tedy
bude uhrazen a není předmětem výdajů projektu, ale běžného rozpočtu magistrátu. Výdaj
na administrativní kapacitu je rozveden v tabulce 35.
Výdaje
manažera
projektu

Vlastník / poskytovatel

Osobní

Statutární město Děčín

Doprava

Statutární město Děčín

Kancelář

Statutární město Děčín

Počítač

Statutární město Děčín

Telefon

Statutární město Děčín

Internet

Statutární město Děčín

Zdroj k uhrazení
výdajů

Měsíční výdaj

Rozpočet
oddělení
strategického
rozvoje a řízení
projektů
Magistrátu
statutárního
města Děčín

5.000,00 Kč

Výdaj za dobu
udržitelnosti (5 let)

300 000,00 Kč
za dobu udržitelnosti

Tab. 35 Zajištění provozu pro řízení projektu

Za udržování a obnovu technicky zhodnoceného objektu je zodpovědné statutární město
Děčín, prostřednictvím Magistrátu statutárního města Děčín. Realizací projektu se statutární
město Děčín zavazuje minimálně po dobu udržitelnosti projektu, tedy po dobu 60 měsíců,
udržet výsledek projektu. Po celou dobu udržitelnosti bude vlastníkem projektu statutární
město Děčín.
Příjemce, tedy statutární město Děčín, prostřednictvím Magistrátu statutárního města
Děčín, zajistí financování administrativní kapacity v udržitelnosti projektu.

13.1.2 Převody, půjčky, pronájmy
Vlastnické právo k projektu a jeho výsledkům náleží subjektu statutární město Děčín, Mírové
nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín. Majetek nebude převáděn, zapůjčován třetím
osobám, nebudou prováděny změny vlastnictví minimálně po dobu udržitelnosti projektu.
Po uplynutí doby udržitelnosti projektu není plánován převod, zápůjčka, ani změny vlastnictví.
Vlastník objektu neplánuje změnu účelu ani po vypršení doby udržitelnosti projektu. Majetek
nebude pronajímán třetím osobám.
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13.1.3 Provozovatel projektu a příjemce podpory
Vlastník projektu, provozovatel projektu a příjemce dotace se neliší. Tabulka 36 definuje
vlastníka a provozovatele investičního projektu.
Účastník

Subjekt

Činnost

Statutární město Děčín

Žadatel o dotaci
Realizátor projektu
Provádí kontrolu

Vlastník investičního projektu
Investor
Provozovatel investičního projektu
Tab. 36 Vlastník a provozovatel projektu

13.2 Provozní udržitelnost
13.2.1 Kancelář, počítač, telefon
Kancelář, telefon a jiné zdroje projektového manažera jsou jím trvale využívány k výkonu
veškerých pracovních činností vyplývajících z jeho povinností zaměstnance Magistrátu
statutárního města Děčín. Všechny tyto zdroje jsou ve vlastnictví subjektu statutární město
Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín.
13.2.2 Životnost jednotlivých zařízení
Stavební objekt lze po rekonstrukci zařadit mezi trvalé budovy s životností nejméně
50 - 100 let. Přičemž procentní opotřebení činí 1 % až 2 % za rok. Tabulka 37 představuje
přehled životnosti jednotlivých konstrukcí a vybavení.
Název

Předpokládaná životnost v letech

Svislé konstrukce
Stropy
Krytiny, střecha
Klempířské konstrukce
Úpravy vnitřních povrchů
Vnitřní obklady keramické
Schody
Dveře
Vrata
Okna
Povrchy podlah
Vytápění
Elektroinstalace
Vybavení kuchyní
Vnitřní hygienická zařízení včetně WC
Nábytek

80 - 200
80 - 200
40-80
30-80
50-80
30-50
80 - 200
50-80
30-50
50-80
15-80
20-50
25-50
15-30
30-60
10-15

Tab. 37 Životnost jednotlivých konstrukcí a vybavení
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13.2.3 Nároky na údržbu a opravy
Náklady na užívání stavby v průběhu životního cyklu zahrnují náklady na cyklickou údržbu
a provozní náklady. Údržba objektu bude realizována jako běžná údržba a plánovaná údržba.
Běžná údržba zahrnuje poruchovou diagnostiku a vlastní opravy, plánovaná údržba zahrnuje
periodickou údržbu, plánovanou diagnostiku a preventivní údržbu. Náklady na opravy a údržbu
budou zajištěny z běžného rozpočtu Magistrátu statutárního města Děčín.
V rámci celého životního cyklu staveb je možné vycházet z předpokladu, že náklady
na údržbu a opravy tvoří 23 % celkových výdajů, pořízení 14 % celkových výdajů 1 .
Předpokládané náklady na údržbu a opravy2 představuje tabulka 57 a 58. Hodnoty jsou
uvedeny v celých Kč. Je využito procentuálního vyjádření výdajů na opravy z pořizovací ceny
investice v daném roce.
......

13.3 Finanční udržitelnost
Projekt je financován z rozpočtu statutárního města Děčín. Pro řešení projektu je vyhrazeno
dostatečné množství zdrojů.
Financování projektu zajistí v době udržitelnosti i po jejím skončení v plném rozsahu
příjemce dotace – statutární město Děčín. Výdaji v této době se rozumí:
-

náklady na opravy

-

náklady na údržbu.

_________________________________
1

KUDA, F. BERÁNKOVÁ, E. Facility management v technické správě a údržbě budov, 2012, 1. vyd., 252 s.,
ISBN 978-80-7431-114-7.
2
ČÁPOVÁ, D. KREMLOVÁ, L. Opravy a údržba staveb. Ceny ve stavebnictví. Sborník. 20. 4. 2005, Brno. Vysoké
učení technické, Fakulta stavební, 2005. ISBN 80-214-2946-1.
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ZÁVĚR
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SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ
akt.
apod.
CBA
CF
č.
ČR
DIČ
DPH
ES
FNPV
IČ
IP
IROP
Kč
km2
m
mm
Min.
Obr.
OP
ORP
p.č.
PO
Sb.
SC
s.r.o.
SŠ
Tab.
tl.
tis.
VŘ
VŠ
VZ
ZŘ

aktuální
a podobně
Cost-Benefit Analysis
Cash-Flow
číslo
Česká republika
daňové identifikační číslo
daň z přidané hodnoty
Evropské společenství
Financial Net Present Value - čistá současná hodnota
identifikační číslo
Investiční priorita
Integrovaný regionální operační program
Koruny české
kilometr čtvereční
metr
milimetr
minimálně
obraz
Operační program
obec s rozšířenou působností
parcelní číslo
Prioritní osa
Sbírky
Specifický cíl
společnost s ručením omezeným
střední škola
tabulka
tloušťka
tisíc
výběrové řízení
vysoká škola
veřejná zakázka
zadávací řízení
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Název:
Návrh na vydání nového Jednacího řádu finančního výboru ZM
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na vydání nového Jednacího řádu finančního výboru zastupitelstva
města Děčín a
ruší
Jednací řád finančního výboru zastupitelstva města Děčín schválený usnesením zastupitelstva č. ZM15 04 05
06 a
vydává
nový Jednací řád finančního výboru zastupitelstva města Děčín s účinností dnem 1.1.2019.

Stanovisko RM:
.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

FV ZM doporučuje vydat

Důvodová zpráva:
Finanční výbor zastupitelstva města Děčín na svém zasedání dne 19.11.2018 a 3.12.2018 projednal návrh na
vydání nového Jednacího řádu finančního výboru zastupitelstva města Děčín. V příloze je předkládán návrh
nového Jednacího řádu finančního výboru zastupitelstva města Děčín, který byl jednohlasně odsouhlasen
finančním výborem zastupitelstva města na jednání dne 03.12.2018. Současně je navrhováno zrušit Jednací
řád finančního výboru zastupitelstva města, schválený zastupitelstvem města dne 23.04.2015 usnesením
zastupitelstva č. ZM 15 04 05 06.
Vyjádření:
Příloha: Jednaci_rad_FV_ZM.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Hana Hlaváčková

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

OE

5.12.2018 11:42 podepsáno
5.12.2018 13:01 podepsáno
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Název:
Žádost o převedení hospodářského výsledku za rok 2017 do roku 2018 - HC Děčín z.s.
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo žádost HC Děčín z.s. o převedení hospodářského výsledku z provozu
zimního stadionu za rok 2017 do hospodaření roku 2018 a
schvaluje
1. převedení zisku ve výši 76.000,- Kč vzniklého z provozu zimního stadionu za rok 2017 do hospodaření
provozu roku 2018 s tím, že tyto finanční prostředky budou použity na provoz zimního stadionu v roce 2018,
2. uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2018 - 0007/OMH v předloženém
znění.

Stanovisko RM:
Rada města projednala žádost HC Děčín z.s. o převedení hospodářského výsledku z provozu zimního
stadionu za rok 2017 do hospodaření roku 2018 a usnesením č. RM 18 21 37 17 ze dne 4.12.2018 schválila
převedení zisku ve výši 76.000,- Kč z provozu zimního stadionu za rok 2017 do hospodaření roku 2018 s tím,
že tyto finanční prostředky budou použity na provoz zimního stadionu v roce 2018 a doporučila zastupitelstvu
města schválit:
1. převedení zisku ve výši 76.000,- Kč vzniklého z provozu zimního stadionu za rok 2017 do hospodaření
provozu roku 2018 s tím, že tyto finanční prostředky budou použity na provoz zimního stadionu v roce 2018,
2. uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2018-0007/OMH v předloženém
znění.

Cena:

76 000,00

Návrh postupu:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převedení zisku do provozu roku
2018 a uzavření Dodatku č. 1.

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- do roku 2017 bylo poskytování dotací na provoz sportovních zařízení v majetku města v kompetenci
odboru školství a kultury, následně od roku 2018 přešlo financování provozních dotací na odbor OMH
tak, abychom jako správci majetku měli přehled o veškerém provozním a technickém dění na objektu,
který máme ve správě,
- dne 5.1.2018 byla uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi statutárním městem
Děčín a HC Děčín z.s. za účelem poskytnutí dotace na materiální a provozní zabezpečení provozu
zimního stadionu v roce 2018 ve výši 7.050.000,- Kč.
Při předložení návrhu rozpočtu na rok 2019 byl ze strany HC Děčín z.s. vykázán zisk z provozu zimního
stadionu za rok 2017 ve výši 76.000,- Kč, který dle žádosti uvedené v příloze tohoto materiálu požadují
převést do hospodaření provozu zimního stadionu za rok 2018, a to na pokrytí ztrát souvisejících s provozem
tohoto zařízení.
OMH k této problematice dále uvádí, že v průběhu tohoto roku bylo odborem OMH požádáno o průběžné
předložení vyúčtování jednotlivých položek v rámci poskytnuté dotace tak, abychom si udělali představu o
konkrétních nákladech a výnosech, a to k 30.9.2018. Na základě kontroly těchto jednotlivých účtů
předložených ze strany HC Děčín z.s. se domníváme, že se zde nacházejí některé položky, které dle našeho
názoru zřejmě nesouvisí s provozem zimního stadionu a zároveň bylo zjištěno, že byl zakoupen movitý
majetek, a to i přesto, že tuto skutečnost veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bez našeho vědomí
zakazuje. Na tuto skutečnost byl příjemce dotace písemně upozorněn s tím, že v případě pořízení movitého
majetku z poskytnuté dotace by se jednalo o porušení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a dle
konzultace s právním zástupcem města nelze zpětně tuto povinnost obejít dodatečných schválením - proto
tuto skutečnost předložený materiál neřeší.
Z výše uvedeného se dne 16.11.2018 uskutečnilo jednání na odboru OE za účasti zástupců HC Děčín z.s. za
účelem vyjasnění některých položek v rámci poskytnuté dotace s tím, že položky nepatřící do provozu
zimního stadionu budou ze strany příjemce dotace přeúčtovány. Dále byla řešena otázka výnosů z provozu
zimního stadionu, kdy tato bude řešena následně v rámci předloženého vyúčtování provozní dotace za rok
2018. Z jednání dále vyplynulo, že byl za rok 2017 vykázán zisk ve výši 76tis. Kč o kterém nebylo rozhodnuto,
proto HC Děčín z.s. požádal o převedení tohoto zisku do hospodaření roku 2018 - viz. příloha. Proto je
předkládán návrh na uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na provoz zimního
stadionu v roce 2018 tak, aby tyto finanční prostředky mohly být zahrnuty do vypořádání provozní dotace za
rok 2018.

Vyjádření:
žádost o převedení zisku
anonym.pdf

Komentář:

Příloha: Dodatek č. 1 anonym.pdf

Komentář:

Příloha:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martin Kříž

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

OMH

5.12.2018 07:55 podepsáno
5.12.2018 08:15 podepsáno

Číslo smlouvy poskytovatele:

DODATEK Č. 1
K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE
uzavřená v souladu s ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

I. Subjekty smlouvy
1) Statutární město Děčín, IČ: 002 61 238, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV,
č. ú. 921402389/0800, ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín, dále jen „poskytovatel
dotace“.
Zastoupené Jaroslavem Hroudou, primátorem.
2) HC Děčín z.s. IČ: 69387605, Oblouková 638/21, Děčín I – Děčín, 405 02 Děčín,
. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín.
Zastoupený předsedou
„příjemce dotace“.

le jen

II. Předmět dodatku

1) Smluvní strany shodně prohlašuji, že poskytovatel dotace spolu s příjemcem dotace uzavřeli

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 2018-0007/OMH, dne 5.1.2018.
2) Příjemce dotace prohlašuje, že v rámci provozu Zimního stadionu Děčín, vykázal za účetní rok
2017 zisk ve výši 76.000,- Kč. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou si vědomi a souhlasí,
že tento zisk náleží poskytovateli dotace.
3) Poskytovatel dotace tímto poskytuje příjemci dotace dotaci ve formě ponechání si zisku za účetní
rok 2017 ve výši 76.000,- Kč. Příjemce dotace se tak zavazuje použít tuto dotaci výlučně k účelu
uvedeném ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2018-0007/OMH ze dne 5.1.2018,
přičemž veškeré práva a povinnosti uvedené v této smlouvě jsou plně aplikovatelné bez výhrad
i pro tuto dotaci.
4) O uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. ZM ………………
ze dne …………..
III. Ostatní a závěrečná ustanovení
1) Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 výtiscích, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom
vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich vůli a na důkaz tohoto
připojují své podpisy.

V Děčíně dne ………………….

V Děčíně dne …………………..

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

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

za poskytovatele dotace
Jaroslav Hrouda

za příjemce dotace

1
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Název:
Dotace na provoz Zimního stadionu Děčín v roce 2019
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na provoz
Zimního stadionu Děčín pro rok 2019 a
schvaluje
1. poskytnutí dotace ve výši 7.300.000,- Kč,
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na provoz Zimního stadionu Děčín v předloženém
znění.

Stanovisko RM:
Rada města projednala návrh dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na provoz Zimního
stadionu Děčín pro rok 2019 a usnesením č. RM 18 21 37 18 ze dne 4.12.2018 doporučila zastupitelstvu
města rozhodnout:
1. o poskytnutí dotace ve výši 7.300.000,- Kč,
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotacena provoz Zimního stadionu Děčín v předloženém
znění.

Cena:

7 300 000,00

Návrh postupu:

Rada města doporučuje rozhodnout o poskytnutí dotace a o uzavření veřejnoprávní
smlouvy.

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- v prosinci 2017 bylo usnesením zastupitelstva města ZM 17 10 04 10 schváleno poskytnutí dotace ve
výši 7.050,000,- Kč na provoz zimního stadionu v roce 2018 a následně byla dne 5.1.2018 uzavřena
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Vyúčtování této dotace, dle podmínek uzavřené smlouvy,
je stanoveno k 31.3.2019, proto v této chvíli neznáme výsledek skutečného provozního hospodaření
roku 2018.
Odbor místního hospodářství předkládá radě města na základě obdržené žádosti zpracovaný návrh dotace a
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na provoz zimního stadionu v Děčíně. Uvedená dotace je určena
na zajištění provozu zimního stadionu v roce 2019 v celkové výši 7.300.000,- Kč. Důvodem pro projednání
žádosti již v prosincovém termínu konání zastupitelstva města je, dle sdělení HC Děčín z.s., zachování
plynulého provozu zimního stadionu a přizpůsobení splátkového kalendáře provozním potřebám - viz. příloha.
V předloženém návrhu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace je mimo jiné nově vyspecifikováno, jak
může příjemce dotace naložit s vykázaným výnosem vzniklým z provozu zimního stadionu - viz. čl. II, bod 2.
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Materiál týkající se dotace na provoz zimního stadionu je do jednání zastupitelstva města dne
13.12.2018 předkládán v návaznosti na materiál o schválení rozpočtu statutárního města Děčín pro rok
2019, a tento může být projednán až po schválení rozpočtu na rok 2019.
Vyjádření:

Příloha:

smlouva final ZM
anonym.pdf

Příloha: žádost 2019 anonym.pdf

Komentář:

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martin Kříž

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

OMH

5.12.2018 07:27 podepsáno
5.12.2018 08:28 podepsáno

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM
Konané dne: 13. 12. 2018

ZM

18

09

06

32

Název:
Odměna neuvolněnému členu zastupitelstva za výkon funkce, plnění osobě, která není členem zastupitelstva
města, náhrada neuvolněnému členu zastupitelstva provozujícímu samostatnou činnost a plnění uvolněnému
členu zastupitelstelstva
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na měsíční odměnu, kterou lze poskytnout neuvolněnému členu
zastupitelstva města za výkon funkce.
Jedná se tyto neuvolněné funkce: člen zastupitelstva, člen rady, náměstek primátora, předseda a člen výboru
zastupitelstva, předseda a člen komise rady.
Dále projednalo návrh paušální náhrady za ušlý výdělek v souvislosti s výkonem funkce neuvolněnému členu
zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou
činnost.
Dále projednalo návrh peněžitého plnění fyzické osobě, která není členem zastupitelstva města. Jedná se o
funkce: předseda výboru zastupitelstva, člen výboru zastupitelstva, předseda a člen komise rady a projednalo
poskytnutí plnění uvolněnému členu zastupitelstva ze sociálního fondu a rozpočtu města a
stanovuje
ode dne 01.01.2019 v souladu se zněním zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a
nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, a to i v
případě budoucí změny tohoto nařízení vlády:
1. měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města za výkon funkce člena zastupitelstva
ve výši 2 537 Kč,
2. měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města za výkon funkce náměstka primátora
ve výši 22 829 Kč,
3. měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města za výkon funkce člena rady
ve výši 10 146 Kč,
4. měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města za výkon funkce předsedy výboru
zastupitelstva ve výši 5 073 Kč a člena výboru zastupitelstva ve výši 4 228 Kč,
5. měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města za výkon funkce předsedy komise rady
ve výši 3 821 Kč a člena komise rady ve výši 3 607 Kč,
V případě souběhu více funkcí neuvolněného člena zastupitelstva uvedeného v bodech 3. až 5. náleží
neuvolněnému členu zastupitelstva města odměna za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna schválená
zastupitelstvem města. Tato měsíční odměna se navyšuje při výkonu každé další funkce o uvedené částky:
2 536 Kč měsíčně za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva,
1 690 Kč měsíčně za výkon funkce člena výboru zastupitelstva,
1 284 Kč měsíčně za výkon funkce předsedy komise rady,
1 070 Kč měsíčně za výkon funkce člena komise rady,
avšak maximálně do součtu odměn za výkon tří různých funkcí. Do tohoto součtu souběhu tří různých funkcí
se započtou odměny za výkon těch funkcí, za které zastupitelstvo stanovilo nejvyšší odměnu.
6. paušální náhradu neuvolněnému členu zastupitelstva města, který je podnikající fyzickou osobou
nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, za ušlý výdělek v souvislosti s výkonem
funkce ve výši 235 Kč za hodinu. Maximální nejvyšší částku, kterou lze jako náhradu výdělku ušlého v
souvislosti s výkonem funkce poskytnout v souhrnu za kalendářní měsíc, je 705 Kč a
rozhodlo
1. ode dne 01.01.2019 o měsíční výši peněžitého plnění za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva
fyzické osobě, která není členem zastupitelstva města, ve výši 2 536 Kč, člena výboru zastupitelstva
fyzické osobě, která není členem zastupitelstva města, ve výši 1 690 Kč, předsedy komise rady fyzické
osobě, která není členem zastupitelstva města, ve výši 1 284 Kč a člena komise rady fyzické osobě, která

není členem zastupitelstva města, ve výši 1 070 Kč.
2. v případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu.
V případě personální změny v obsazení funkce člena rady, náměstka primátora, předsedy výboru
zastupitelstva, člena výboru zastupitelstva, předsedy komise rady, člena komise rady, bude odměna resp.
peněžité plnění náležet ode dne zvolení do této funkce.
3. uvolněnému členu zastupitelstva bude poskytnuto plnění ze sociálního fondu a rozpočtu města, které je pro
uvolněného člena zastupitelstva uvedeno v uzavřené Kolektivní smlouvě v platném znění a dále ve
směrnici č. 28 hospodaření s prostředky sociálního fondu statutárního města Děčín v platném znění.

Stanovisko RM:
Rada města usnesením RM 18 21 30 02 ze dne 04.12.2018 doporučila zastupitelstvu města ke schválení.

Cena:

690 000,00

Návrh postupu:

Rada města doporučila

Důvodová zpráva:
Dne 01.01.2019 vstoupí v účinnost novela nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků, která nově stanoví maximální výši odměn členů zastupitelstva za výkon
jednotlivých funkcí.
Dle § 72 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, může být neuvolněnému členu
zastupitelstva za výkon funkce poskytnuta odměna jejíž výši stanoví zastupitelstvo obce svým usnesením.
Toto usnesení pozbývá účinnosti ukončením funkčního období zastupitelstva obce, které odměnu stanovilo.
Podle § 74 odst. 3 téhož zákona v případě souběhu výkonu více funkcí může být neuvolněnému členu
zastupitelstva obce poskytnuta odměna až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce. Do tohoto souhrnu lze
zahrnout pouze odměny za výkon funkce člena rady obce, předsedy nebo člena výboru obce, předsedy nebo
člena komise rady obce anebo předsedy nebo člena zvláštního orgánu obce. Maximální výše měsíčních
odměn, které lze poskytnout neuvolněným členům zastupitelstva za výkon jednotlivých funkcí, je uvedena v
Příloze č. 1 nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných
celků. Uvedená příloha je přílohou tohoto materiálu.
Dle § 71 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce stanoví
náhradu, kterou obec poskytne neuvolněnému členu zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou nebo
osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, jako náhradu za ušlý výdělek v souvislosti s
výkonem funkce. Zastupitelstvo obce stanoví paušální částku za hodinu a nejvyšší částku, kterou lze jako
náhradu výdělku v souvislosti s výkonem funkce poskytnout v souhrnu za kalendářní měsíc.
Dále dle § 84 odst. 2) písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je
zastupitelstvu obce vyhrazeno rozhodovat o peněžitém plnění poskytovaném fyzické osobě, která není
členem zastupitelstva obce, za výkon funkce člena výboru zastupitelstva, komise rady města a zvláštního
orgánu obce.
Na základě výše uvedeného je nutné, aby zastupitelstvo projevilo svou vůli a stanovilo výši odměn za výkon
funkce neuvolněných členů zastupitelstva, stanovilo paušální náhradu, kterou obec poskytne neuvolněnému
členu zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou
výdělečnou činnost, jako náhradu za ušlý výdělek v souvislosti s výkonem funkce, rozhodlo o výši peněžitého
plnění za výkon funkce fyzické osobě, která není členem zastupitelstva obce a o poskytnutí plnění
uvolněnému členu zastupitelstva ze sociálního fondu a rozpočtu města.
Předpokládané finanční náklady na odměny členů zastupitelstva za výkon funkce a peněžitá plnění pro
fyzické osoby, které nejsou členy zastupitelstva za výkon funkce pro rok 2019 dle navrženého usnesení,
budou oproti návrhu rozpočtu na rok 2019 vyšší o 600 tis. Kč a zákonné odvody zaměstnavatele o 90 tis. Kč.
Případné další finanční dopady související se změnou výše odměn a peněžitého plnění budou záviset na
skutečnám počtu členů výborů zastupitelstva a komisí rady města.
Vyjádření:
Příloha: tab_odmen_2019.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Mgr. Radek Michálek

Předkladatel:

Ing. Petr Hodboď

5.12.2018 13:27 podepsáno
OPO

5.12.2018 13:15 podepsáno
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Název:
Návrh na odvolání a návrh nových zástupců do orgánů obchodních společností s majetkovou účastí města.
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, projednalo návrh na odvolání zástupců města v orgánech obchodních společností, v nichž má
statutární město Děčín majetkovou účast, a návrh na nové zástupce města do orgánů obchodních
společností, v nichž má statutární město Děčín majetkovou účast a
navrhuje odvolání
paní Šárky Zimové Dostálové z představenstva společnosti Technické služby Děčín a.s.
Ing. Jiřího Anděla, CSc. z dozorčí rady společnosti Technické služby Děčín a.s.
pana Hynka Plachého z dozorčí rady společnosti TERMO Děčín a.s.
ke dni konání nejbližší valné hromady a
navrhuje
pana Martina Liesela do představenstva společnosti Technické služby Děčín a.s.
Mgr. Václava Lešanovského do dozorčí rady společnosti Technické služby Děčín a.s.
Ing. Pavla Heritese do dozorčí rady společnosti TERMO a.s. ke dni konání nejbližší valné hromady.

Stanovisko RM:
Rada města usnesením č. RM 18222902 dne 11.12. 2018 projednala návrh na odvolání zástupců města
v orgánech obchodních společností, v nichž má statutární město Děčín majetkovou účast dále projednala
návrh na nové zástupce města do orgánů obchodních společností, v nichž má statutární město Děčín
majetkovou účast a doporučuje zastupitelstvu města přijmout usnesení v navrhovaném znění.

Cena:
Návrh postupu:

Důvodová zpráva:
V pravomoci zastupitelstva obce je dle § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, navrhovat zástupce obce do orgánů obchodních společností, v nichž má obec
majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání. Statutární město Děčín v současné době zastupují:
Technické služby Děčín a.s.
paní Šárka Zimová Dostálová (člen představenstva) a Ing. Jiří Anděl CSc. (člen dozorčí rady),
TERMO Děčín a.s. – pan Hynek Plachý (člen dozorčí rady).
V kontextu s výše uvedenou pravomocí zastupitelstva se navrhuje, aby zastupitelstvo města navrhlo odvolání
zástupců města v orgánech obchodních společností, v nichž má statutární město Děčín majetkovou účast, a
to k termínu konání nejbližší valné hromady. Současně se navrhuje, aby zastupitelstvo města navrhlo nové
zástupce města do orgánů obchodních společností, v nichž má statutární město Děčín majetkovou účast, a to
rovněž k termínu konání nejbližší valné hromady.

Vyjádření:
Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Mgr. Michaela Rašková

12.12.2018 08:56
podepsáno

Předkladatel:

Jaroslav Hrouda

12.12.2018 09:20
podepsáno
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Název:
Zápis z 1. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 05.12.2018
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis z 1. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 05.12.2018.

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 1. zasedání kontrolního výboru
zastupitelstva města ze dne 05.12.2018
Vyjádření:

Příloha:

Zapis_KV_ZM_1_181205_
anonym.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Petr Hodboď

Předkladatel:

Ing. Jaromír Zajíček MPA

OPO

12.12.2018 08:25
podepsáno
12.12.2018 08:44
podepsáno
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Název:
Zajištění lékařské pohotovostní služby na rok 2019
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo žádost o poskytnutí dotace Ústeckému kraji, IČ: 70892156, Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem na zajištění lékařské pohotovostní služby na rok 2019 a
rozhodlo
1. o poskytnutí dotace Ústeckému kraji, IČ: 70892156, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem na
zajištění lékařské pohotovostní služby na rok 2019 ve výši 400 000,00 Kč a
2. o uzavření smlouvy o zajištění financování lékařské pohotovostní služby v předloženém znění.

Stanovisko RM:
Rada města doporučuje zastupitelstvu rozhodnout o poskytnutí dotace Ústeckému kraji, IČ: 70892156, Velká
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem na zajištění lékařské pohotovostní služby na rok 2019 ve výši 400
000,00 Kč a o uzavření smlouvy o zajištění financování lékařské pohotovostní služby v předloženém znění.

Cena:

400 000,00

Návrh postupu:

Rada města doporučuje zastupitelstvu rozhodnout o poskytnutí dotace a o uzavření
smlouvy na rok 2019.

Důvodová zpráva:
Rada města předkládá žádost Ústeckého kraje (dále jen ÚK) o poskytnutí dotace na zajištění lékařské
pohotovostní služby (dále jen LPS) na rok 2019 ve výši 400 000,00 Kč.
Dosud byl ve spádové oblasti statutárního města Děčín uplatněn model zajištění LPS, jehož podstatou je
poskytnutí krajské neinvestiční dotace jednotlivým městům na zajištění LPS, přičemž ÚK stanovil v souladu se
zněním zákona obecné podmínky způsobu organizace a zajištění LPS na území kraje. V takovém případě
statutární město Děčín poté uzavíralo smlouvu v režimu zajištění závazku veřejné služby na provoz ordinací
LPS s vybraným poskytovatelem zdravotních služeb (tj. společností Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice
Děčín, o.z.) pro danou spádovou oblast v rozsahu stanoveném dle místních požadavků či zvyklostí. Zároveň
město Děčín dofinancovávalo LPS ze svého rozpočtu ve výši cca 400 000,00 Kč.
V průběhu roku 2018 však byla řešena krize při zabezpečení provozu pohotovostní ordinace pro dospělé na
stanovišti v Děčíně, kde od 1.7.2018 byly uzavřeny smlouvy s příslušnými ambulantními praktickými lékaři,
kteří se podílejí na výkonu služeb LPS, a které lékařům umožnily vykonávat služby v jejich privátních
ambulancích. Současně ale řada služeb LPS na základě stanoveného rozpisu a po dohodě s některými lékaři,
byla realizována v pohotovostní ordinaci provozované společností Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín,
o.z. Mimo jiné i s ohledem na tyto popsané komplikace při zajištění LPS na Děčínsku v letošním roce bylo
dohodnuto s ÚK, že bude vhodnější uplatnit ve spádové oblasti Děčín v roce 2019 model zabezpečení
pohotovosti, který vychází ze situace, kdy město není již příjemcem dotace a ÚK pak uzavírá smlouvy na
zajištění LPS přímo s provozovatelem pohotovostních ordinací (a v tomto případě i s některými lékaři
podílejícími se na výkonu služeb LPS), a to v režimu tzv. závazku veřejné služby.
Řada měst však i v takovém případě podporuje zabezpečení provozu ordinace LPS ve své spádové oblasti, a
to prostřednictvím dotace poskytnuté samotnému kraji.
Předpoklad zafinancování LPS ze strany ÚK pro rok 2019 činí 2 160 000,00 Kč. Spoluúčast, kterou ÚK
požaduje po statutárním městu Děčín, je 400 000,00 Kč.
Vyjádření:

Příloha:

zadost_uk_priloha1_anon
ym.pdf

Komentář:

Příloha:

navrh_smlouvy_LPS_201
9_priloha2_anonym.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Renáta Grešíková

Předkladatel:

Ing. Ondřej Smíšek

OSV

12.12.2018 09:39
podepsáno
12.12.2018 10:43
podepsáno

Krajský úřad
Číslo smlouvy u Poskytovatele:
Číslo smlouvy u Příjemce: 19/SMLxxxx-SoPD/ZD

JID: xxxx/2019/KUUK

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ
FINANCOVÁNÍ LÉKAŘSKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY

uzavřená v souladu s ust. § 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

Smluvní strany
Poskytovatel:
Statutární město Děčín
Sídlo:
Mírové náměstí 1175/5, Děčín 4
Zastoupené:
Jaroslavem Hroudou, primátorem
Kontaktní osoba:
Ing. Renáta Grešíková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
E-mail/telefon:
renata.gresikova@mmdecin.cz / 412 593 241
IČ :
00261238
DIČ:
CZ00261238
Bank. spojení:
Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 19-921402389/0800
a
Příjemce:
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje

70892156
CZ70892156

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ
FINANCOVÁNÍ LÉKAŘSKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY
(dále jen „smlouva“)
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Preambule
Ústecký kraj je podle ustanovení § 110 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), odpovědný za organizaci
a zajištění lékařské pohotovostní služby, přičemž jde o výkon přenesené působnosti.
Ve snaze zajistit tuto službu způsobem odpovídajícím místním potřebám, uzavírají smluvní
strany tuto smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí finančních prostředků na zajištění výše
uvedené činnosti ve spádové oblasti Děčín, a to formou dotace poskytnuté Příjemci
Poskytovatelem.
Článek I.
Poskytnutí dotace
1. Poskytovatel poskytuje na základě usnesení Zastupitelstva statutárního města Děčín
č. …………………… ze dne ……………… dotaci ve výši 400 000,00 Kč (slovy:
čtyřistatisíc korun českých), která bude převedena bezhotovostně na bankovní účet
Příjemce nejpozději do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy, pod variabilním symbolem
………..
2. Dotace je určena na zajištění lékařské pohotovostní služby v období 1. 1. - 31. 12. 2019
ve spádové oblasti uvedené v preambuli této smlouvy způsobem popsaným v čl. II.
odst. 1. této smlouvy. Dotace bude použita v souladu se všemi podmínkami smlouvy na
úhradu nákladů vzniklých v době od 1. 1. do 31. 12. 2019.
3. Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne 26.11.2018.
4. Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie.
Článek II.
Práva a povinnosti
1. Příjemce při výkonu přenesené působnosti přijal „Způsob organizace a zajištění lékařské
pohotovostní služby v Ústeckém kraji v roce 2019“ (dále jen „Způsob“), který tvoří přílohu
č. 1 k této smlouvě. Na základě Způsobu byla pro zajištění lékařské pohotovostní služby
v oborech všeobecný praktický lékař a praktický lékař pro děti a uzavřena mezi Příjemcem
a poskytovatelem zdravotních služeb smlouva o závazku veřejné služby. Dotace bude
použita na vyrovnávací platbu za realizaci závazku veřejné služby. Provozovatelem
ordinace lékařské pohotovostní služby v oboru praktický lékař pro děti a dorost je Krajská
zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. (IČ: 25488627). Lékařská pohotovostní služba je
zajištěna v rozsahu od 17:00 do 20:00 hod. v pracovních dnech a od 9:00 do 18:00 hod.
ve dnech pracovního klidu. Provozovateli ordinace lékařské pohotovostní služby v oboru
všeobecný praktický lékař jsou Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.
(IČ: 25488627) a ostatní poskytovatelé zdravotních služeb dané odbornosti, se kterými
kraj uzavře smluvní vztah. Rozpis provozovatelů je aktualizován dle podkladů Sdružení
praktických lékařů ČR. Lékařská pohotovostní služba je zajištěna v rozsahu od 17:00
do 20:00 hod. v pracovních dnech a od 9:00 do 18:00 hod ve dnech pracovního klidu.
2. Poskytovatel se zavazuje Příjemci poskytnout potřebnou součinnost při organizaci
a zajištění lékařské pohotovostní služby.
3. Příjemce se zavazuje předat Poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití
poskytnuté dotace, a to do 28. 2. 2020. Spolu se závěrečnou zprávou je Příjemce povinen
předložit závěrečné vyúčtování čerpání dotace.
Článek III.
Sankce, výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn, v případě neplnění podmínek této smlouvy Příjemcem,
požadovat na Příjemci vrácení dotace a Příjemce je povinen na výzvu Poskytovatele
prostředky poskytnuté dotací vrátit ve lhůtě stanovené Poskytovatelem.
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2. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že Příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 14 dnů od doručení výpovědi Příjemci.
3. Smluvní strany mohou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených
v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, která
návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví souhlas,
smlouva nezaniká.
Článek IV.
Ostatní ujednání
1. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv,
popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich
osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se
dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň
zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána příjemci do datové
schránky ID: t9zbsva. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných
a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy
z ní vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu, případně
příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního řádu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Poskytovatel
a Příjemce obdrží po jednom vyhotovení.
5. Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením
Zastupitelstva statutárního města Děčín č. ……………… ze dne ……………
6. Příjemce potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady
Ústeckého kraje č. …………… ze dne ……….
V Děčíně dne ………………

V Ústí nad Labem dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Statutární město Děčín
Jaroslav Hrouda, primátor

Příjemce
Ústecký kraj
RSDr. Stanislav Rybák, náměstek hejtmana
kraje
na základě pověření dle usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 013/32R/2018 ze dne 10.
1. 2018

Příloha:
Způsob organizace a zajištění lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji v roce 2019
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Příloha:

Krajský úřad Ústeckého kraje
Způsob organizace a zajištění lékařské pohotovostní služby
v Ústeckém kraji v roce 2019
1.

2.

3.
4.

5.

Ústecký kraj je podle ustanovení § 110 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), odpovědný
za organizaci a zajištění lékařské pohotovostní služby, přičemž jde o výkon přenesené
působnosti. Ve snaze zajistit tuto službu způsobem odpovídajícím místním potřebám
Ústecký kraj a krajský úřad úzce spolupracují s dotčenými městy.
Lékařskou pohotovostní službou se rozumí ambulantní péče poskytovaná pacientům
v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění.
O pohotovostní služby nejde v případě poskytnutí ambulantní péče v rámci pravidelné
ordinační doby poskytovatele (příslušného registrujícího lékaře).
Lékařská pohotovostní služba neslouží k řešení dříve vzniklých onemocnění či zhoršení
zdravotního stavu, při kterých občan nevyhledal včasnou lékařskou péči.
Provozování ordinací lékařské pohotovostní služby bude zajištěno na základě
uzavřeného smluvního vztahu o zajištění poskytování služby obecného hospodářského
zájmu mezi krajem-krajským úřadem nebo městem a poskytovatelem zdravotních
služeb, pověřeným provozováním ordinace lékařské pohotovostní služby.
Na území Ústeckého kraje jsou určena tato spádová území ordinací lékařské
pohotovostní služby:
a. Děčín (pro spádovou oblast Děčínska; ordinace v oborech: všeobecný praktický
lékař a praktický lékař pro děti a dorost),
b. Rumburk (pro spádovou oblast Rumburska; ordinace v oboru všeobecný praktický
lékař se zabezpečením péče pro děti a dorost),
c. Varnsdorf (pro spádovou oblast Varnsdorfska; ordinace v oboru všeobecný
praktický lékař se zabezpečením péče pro děti a dorost),
d. Ústí nad Labem (pro spádovou oblast Ústecka; ordinace v oborech: všeobecný
praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),
e. Litoměřice (pro spádovou oblast Litoměřicka a Lovosicka; ordinace v oborech:
všeobecný praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),
f. Roudnice nad Labem (pro spádovou oblast Roudnicka; ordinace v oboru všeobecný
praktický lékař),
g. Teplice (pro spádovou oblast Teplicka; ordinace v oborech: všeobecný praktický
lékař a praktický lékař pro děti a dorost),
h. Bílina (pro spádovou oblast Bílinska; ordinace v oboru všeobecný praktický lékař se
zabezpečením péče pro děti a dorost),
i. Most (pro spádovou oblast Mostecka; ordinace v oborech: všeobecný praktický
lékař a praktický lékař pro děti a dorost),
j. Litvínov (pro spádovou oblast Litvínovska; ordinace v oboru všeobecný praktický
lékař se zabezpečením péče pro děti a dorost),
k. Louny (pro spádovou oblast Lounska; ordinace v oborech: všeobecný praktický
lékař a praktický lékař pro děti a dorost);
l. Žatec (pro spádovou oblast Žatecka a Podbořanska; ordinace v oborech: všeobecný
praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),
m. Chomutov (pro spádovou oblast Chomutovska; ordinace v oborech: všeobecný
praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),
n. Kadaň (pro spádovou oblast Kadaňska; ordinace v oboru všeobecný praktický lékař
se zabezpečením péče pro děti a dorost).
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6.

7.

8.

Financování provozování ordinace lékařské pohotovostní služby je zajištěno:
a. Prostřednictvím zdravotního pojištění dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (veškeré zdravotní výkony
provedené v rámci ordinace lékařské pohotovostní služby vykáže poskytovatel
zdravotních služeb provozující ordinaci lékařské pohotovostní služby příslušným
zdravotním pojišťovnám (příjmová resp. výnosová položka),
b. Prostřednictvím dotace Ústeckého kraje městu (obci) na zabezpečení lékařské
pohotovostní služby v příslušné spádové oblasti,
c. Prostřednictvím rozpočtu Ústeckého kraje ve formě úhrady vyrovnávací platby
za zajištění závazku veřejné služby,
d. Prostřednictvím smluvního vztahu uzavřeného mezi obcí a poskytovatelem
zdravotních služeb, jehož předmětem bude závazek veřejné služby na zajištění
činností spojených s organizací a poskytováním zdravotní péče v rámci lékařské
pohotovostní služby v příslušné spádové oblasti,
e. Prostřednictvím finančního příspěvku města, tam kde byla mezi krajem a městem
uzavřena smlouva o zajištění financování lékařské pohotovostní služby,
f. Prostřednictvím poskytování peněžních dotací, darů apod. provozovateli ordinace
lékařské pohotovostní služby jakýmkoli dalším subjektem.
Krajský úřad Ústeckého kraje na základě § 45 odst. 2 písm. l) zákona č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních
službách), v platném znění, požádal poskytovatele zdravotních služeb (a jejich lékaře)
příslušné odbornosti k účasti na zajištění lékařské pohotovostní služby v dané spádové
oblasti.
Přehled ordinací lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje a smluvně
zajišťované ordinační doby (včetně kontaktních údajů) je uveden v příloze.

V Ústí nad Labem dne 10. 12. 2018
Zpracoval:
Ing. Petr Severa
vedoucí odboru zdravotnictví

Schválil:
Ing. Milan Zemaník
ředitel krajského úřadu

Kontaktní údaje:
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
Kontaktní osoba:
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Příloha:
Přehled ordinací lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje včetně
zajišťované ordinační doby a kontaktních údajů








stanoviště Děčín
-

ordinace LPS pro dospělé

-

provozovatel: poskytovatelé zdravotních služeb, se kterými kraj uzavřel smluvní vztah.
Rozpis provozovatelů je aktualizován dle podkladů Sdružení praktických lékařů ČR,
uveřejněn na webových stránkách www.kr-ustecky.cz nebo www.mmdecin.cz
(doporučeno telefonicky ověřit správnost uvedených informací před návštěvou lékaře)

-

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.,

-

adresa ordinace: dle rozpisu provozovatelů
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

-

ordinace LPS pro děti a dorost

-

provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.,

-

adresa ordinace: U Nemocnice 605/1, 405 99 Děčín II, areál nemocnice (budova „I“ zadní vchod, tel. 412 510 555)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

stanoviště Rumburk
-

provozovatel: JOCORP s.r.o (MUDr. Josef Kořínek),

-

adresa ordinace: Lesní 1062/26, 408 01
a polikliniky, a.s. (pavilon II – Podhájí)

-

ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 412 332 535)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

Rumburk,

areál

Lužické

nemocnice

stanoviště Varnsdorf
-

provozovatel: Nemocnice Varnsdorf, p.o.

-

adresa ordinace: Karlova 2280, 407 47 Varnsdorf, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 412 372 445)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

stanoviště Chomutov
-

provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

-

adresa ordinací: Kochova 1185, 430 12 Chomutov, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 474 447 313)

-

o

Po až Pá od 18:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 20:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 474 447 267)
o

Po až Pá od 18:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 20:00 hod.
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stanoviště Kadaň
-

provozovatel: Nemocnice Kadaň, s.r.o.

-

adresa ordinace: Golovinova 1559, 432 01 Kadaň, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 474 944 341,
474 333 900)



o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 19:00 hod.

-

provozovatel: Nemocnice Litoměřice, a.s.

-

adresa ordinací: Žitenická 2084, 412 41 Litoměřice, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 416 723 478, 416 723 479)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 416 723 125)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

stanoviště Roudnice nad Labem
-

provozovatel: Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice nad Labem, s.r.o.

-

adresa ordinace: Alej 17. Listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad Labem, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 416 858 111-2)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:30 hod. (polední přestávka od 12:00 do 12:30 hod.)

stanoviště Žatec
-

provozovatel: Nemocnice Žatec; o.p.s.

-

adresa ordinací: Husova 2796, 438 01 Žatec, areál polikliniky

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 414 110 164, 414 110 111)

-



Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

stanoviště Litoměřice

-



o

o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 414 110 740, 414 110 111)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

stanoviště Louny
-

provozovatel: 1. Lounská Lékařská s.r.o.

-

adresa ordinací: Pod Nemocnicí 2503, 440 37 Louny, areál Polikliniky Louny

-

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 415 620 115),

-

o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

ordinace LPS pro dospělé (tel. 415 620 215)
o

Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.
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stanoviště Most
-

provozovatelé: Ing. Emilia Rokytová (odbornost všeobecný praktický lékař) a Krajská
zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. (odbornost praktický lékař pro děti a dorost)

-

adresa ordinací: J. E. Purkyně 270/5, 434 64 Most, areál Nemocnice Most

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 478 031 111)

-







Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 476 172 537)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 20:00 hod.

stanoviště Litvínov
-

provozovatel: Ing. Emilia Rokytová

-

adresa ordinace: U Bílého sloupu č.p. 2088, 436 01 Litvínov, budova Pensionu - domova
pro seniory)

-

ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 476 701 348)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 11:00 do 18:00 hod.

stanoviště Teplice
-

provozovatel MUDr. Hana Pácaltová

-

adresa ordinací: U Nemocnice 3065 (vchod vedle Polikliniky), 415 01 Teplice

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 417 519 721)

-



o

o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 417 519 722)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

stanoviště Bílina
-

provozovatel: Hornická nemocnice s poliklinikou, spol. s r.o.

-

adresa ordinace: Pražská 206/95, 418 01 Bílina, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 417 823 745,
417 777 121)
o

Po až Pá od 17:00 do 22:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 8:00 do 20:00 hod.

stanoviště Ústí nad Labem
-

provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

-

adresa ordinací: ul. Sociální péče 12a, 401 13 Ústí nad Labem, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé (budova A – oddělení EMERGENCY, tel. 475 210 333)

-

o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (dětský pavilon, budova D, tel. 477 114 231)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 20:00 hod.
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MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM
Konané dne: 13. 12. 2018

ZM

18

09

07

01

Název:
Prodej části pozemku p.č. 164/3 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. 164/3 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca
75 m2) v k.ú. Dolní Žleb.

Stanovisko RM:
RM usnesením č. RM 18 17 37 19 ze dne 09.10.2018 doporučila ZM schválit variantu č.1, tj. zveřejnit záměr
města prodat část pozemku p.č. 164/3 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 75 m2)
v k.ú. Dolní Žleb.
Současně RM projednala variantu č. 2, tj. nedoporučení ZM zveřejnit záměr města prodat část pozemku p.č.
164/3 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 75 m2) v k.ú. Dolní Žleb.

Cena:
Návrh postupu:

RM doporučila zveřejnit záměr města

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- Žadatelé mají v pronájmu pozemky p.č. 164/1, 164/3 v k.ú. Dolní Žleb, na zahradu ke své nemovitosti st.p.č.
26/1 a 26/2 k.ú. Dolní Žleb
- Podanou žádostí na OMH požádali o prodej části jednoho z pronajatých pozemků p.č. 164/3 k.ú. Dolní Žleb
****** vlastní objekty na st.p.č. 26/1 a 26/2 k.ú. Dolní Žleb. Od statutárního města Děčín mají v pronájmu
sousedící pozemky, p.č. 164/1, 164/3 k.ú. Dolní Žleb. Provedením vytyčení hranic své nemovitosti zjistili, že
na části pronajatého pozemku p.č. 164/3 k.ú. Dolní Žleb (cca 1 m2) stojí stavba jejich kůlny. Na základě toho
podali ****** žádost o prodej části pozemku p.č. 164/3 k.ú. Dolní Žleb pod zmíněnou stavbou kůlny a
současně o prodej části tohoto pozemku na zahradu (cca 74 m2).
Celkově by došlo k prodeji části pozemku p.č. 164/3 k.ú. Dolní Žleb o výměře cca 75 m2. Zbývající část
pozemku by nadále zůstala v pronájmu společně s pozemkem p.č. 164/1 k.ú. Dolní Žleb.
Návrh ceny za prodej – výměra požadovaného pozemku – 75 m2
1 m2 – pod stavbou kůlny - dle „Zásad“: III. pásmo, tj. 500,00 Kč/m2
74 m2 – zahrada - dle „Zásad“: III. pásmo, tj. 200,00 Kč/m2 x 74 m2 = 14.800,00 Kč
celková cena = 15.300,00 Kč
Nájemní smlouva: 1x na pozemky p.č. 164/1, 164/3 k.ú. Dolní Žleb na zahradu – žadatelé o prodej
Účel dle žádosti: pod stavbou kůlny (1 m2) a na zahradu (74 m2)
Žadatel: ******
Vyjádření:
OSC

OŽP

OKD

OSU

OR

OMH

A

A

A

A

A

A

Vysvětlivky:
OSC: nemá námitek k prodeji části pozemku.
OŽP: nemá námitek k prodeji části pozemku pod stavbou kůlny a za účelem rozšíření zázemí k rodinnému
domu. OKD: nemá námitek k prodeji pozemků
OSU: nemá námitek k prodeji části pozemku parc. č. 164/3 v katastrálním území Dolní Žleb pod stavbou kůlny
a na zázemí k rodinnému domu. 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 souhlasí.
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.
OR: nemá v současné době v uvedené lokalitě žádný záměr.
OMH: nemá námitek k prodeji části pozemku pod stavbou kůlny a na zahradu.

Příloha:

AN-zavesky_20181120084
025.pdf
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Příloha:

zleb-zm-foto_2018101808
3135.pdf
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Název:
Prodej částí pozemků v k.ú. Horní Oldřichov - záměr
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo žádost spol. Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, Chomutov o prodej částí
pozemků v k.ú. Horní Oldřichov, za účelem realizace akce „Jílovský potok v Děčíně, ul. Na Hrázi – oprava
opevnění v ř.km. 2,953 – 3,530“ a
zveřejňuje
záměr města prodat části pozemků p.č. 1437/4, 1455/7, 1214/2, 1571 v k.ú. Horní Oldřichov, o výměrách dle
geometrického plánu č. 858-38/2018.

Stanovisko RM:
RM usnesením č. RM 18 19 37 12 ze dne 13.11.2018 doporučila ZM zveřejnit záměr města prodat části
pozemků p.č. 1437/4, 1455/7, 1214/2, 1571 v k.ú. Horní Oldřichov, o výměrách dle geometrického plánu č.
858-38/2018.

Cena:
Návrh postupu:

RM doporučila zveřejnit záměr

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
– Povodí Ohře s.p., plánuje opravu opevnění na vodním toku Jílovský potok v ř.km 2,953 – 3,530
– Vzhledem k tomu, že opevnění koryta, břehové nátrže a zdi v určitých částech zasahují do pozemků
statutárního města Děčín, požaduje Povodí Ohře s.p. před zahájením stavby výkup částí dotčených pozemků
– Požadované pozemky jsou p.č. 1437/4, 1455/7, 1214/2, 1571 v k.ú. Horní Oldřichov (dle přiloženého
geometrického plánu č. 858-38/2018 se jedná o p.č. 1437/7, 1437/8, 1455/12, 1571/2)
– K uvedené akci bylo vydáno vyjádření statutárního města Děčín dne 19.02.2018 vč. podmínek, stanovených
OMH, OKD, OPO (metropolitní síť)
– OMH doporučuje požadované pozemky prodat
Cena za prodej: jedná se o státní organizaci, tj. prodej bude realizován za cenu dle znaleckého posudku
Projednávané pozemky dle geometrického plánu č. 858-38/2018: celková výměra 119 m2
p.č. 1437/7 – 21 m2
p.č. 1437/8 – 9 m2
p.č. 1455/12 – 11 m2
p.č. 1571/2 – 78 m2
Nájemní smlouva: 0
Účel dle žádosti: prodej částí pozemků v k.ú. Horní Oldřichov za účelem realizace akce „Jílovský potok v
Děčíně, ul. Na Hrázi – oprava opevnění v ř.km. 2,953 – 3,530“
Žadatel: Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, Chomutov

Vyjádření:
OSC

OŽP

OSU

OR

OKD

OMH

A

A

A

A

A

A

Vysvětlivky:
Poznámka OSC: nemá námitek k prodeji nově vzniklých pozemků p.č. 1437/7, 1437/8, 1455/12, 1571/2 k.ú.
Horní Oldřichov dle GP č. 858-38/2018 za předpokladu dodržení podmínek, vyplývajících z vyjádření a
technických podmínek čj. MDC/OMH/2167/2018 (viz příloha).
Poznámka OŽP: nemá námitek k prodeji nově vzniklých pozemků p.č. 1437/7, 1437/8, 1455/12, 1571/2 k.ú.
Horní Oldřichov dle GP č. 858-38/2018. Žadatel pozemky využije k realizaci akce „Jílovský potok v Děčíně, ul.
Na Hrázi – oprava opevnění v ř.km. 2,953 – 3,530“.
Poznámka OSU: nemá námitek k prodeji nově vzniklých pozemků 1437/7, 1437/8, 1455/12, 1571/2 v
katastrálním území Horní Oldřichov pro realizaci akce „Jílovský potok v Děčíně, ul. Na Hrázi - oprava
opevnění ř.km 2,953 - 3,530“.
Pozemky se dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území. Pozemky
p.č. 1437/7, 1437/8, 1455/12, 1571/2 k.ú. Horní Oldřichov jsou součástí zóny CHÚ – zóna chráněných území.
Upozorňuje, že pozemky se nacházejí v aktivní záplavové zóně. S prodejem nově vzniklých pozemků p.č.
1437/7, 1437/8, 1455/12, 1571/2 k.ú. Horní Oldřichov pro akci „Jílovský potok v Děčíně, ul. Na Hrázi – oprava
opevnění ř. km. 2,953 – 3,530“ souhlasí.
Funkční využití CHÚ zóny dle čl. 8 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města
Děčín:
Přípustné: přírodní fenomény s vyhlášenými regulativy využití a ochrany dle zákonných ustanovení, v
podstatě bez dalšího možného funkčního využití, nezbytné opravy a rekonstrukce stávajících děl nebo
zařízení, Výjimečně přípustné: naučné stezky, turistické trasy
Nepřípustné: všechny formy výrobních aktivit, volná těžba na lesním půdním fondu a strukturní zeleně,
regulace vodního toku, výstavba všech forem.
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 0 intenzita zastavění pozemku v %: 0
Poznámka OR: v uvedené lokalitě nemá žádný záměr.
Poznámka OKD: nemá námitek k prodeji nově vzniklých pozemků p.č. 1437/7, p.č. 1437/8, p.č. 1455/12, p.č.
1571/2 k.ú. Horní Oldřichov dle geometrického plánu č. 858- 38/2018.
Poznámka OMH: nemá námitek k prodeji částí pozemků.

Příloha:

Povodi-mapy_2018110207
4946.pdf
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Příloha:

Povodi-AN_zadost_20181
102075018.pdf
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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 13. 11. 2018 návrh na prodej části pozemku v k.ú. Chlum u
Děčína a usnesením č. RM 18 19 37 11 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 části pozemku p.č. 1037/1 k.ú. Chlum u Děčína o vým. cca 40 m2 pro zajištění přístupu pro
budoucí stavbu rodinného domu na pozemku st.p.č. 1/1, zarovnání hranic pozemku;
- 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 k.ú. Chlum u Děčína o výměře cca 40 m² za účelem zarovnání hranic pozemků ve
vlastnictví žadatele.
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 pro zarovnání hranic 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 pozemku p.č. 1037/1 k.ú. Chlum u
Děčína dle předloženého situačního zákresu. Upozorňujeme na nutnost zachování silničního pomocného
pozemku podél místní komunikace v Děčíně-Chlum ve stávající šíři.
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 výměře 40 m2 v k.ú.
Chlum u Děčína, za účelem zajištění přístupu k pozemku ve vlastnictví žadatele a z důvodu zarovnání hranice
pozemku.
OMH – eviduje žádost o prodej části pozemku p.č. 1037/1 o vým. cca 40 m2 v k.ú. Chlum u Děčína pro
zajištění přístupu na pozemky ve vlastnictví žadatele, který má zájem postavit rodinný domek na svém
pozemku st.p.č. 1/1. Současně dojde k zarovnání hranic pozemku žadatele.
Prodejem nedojde k zúžení jízdního profilu místní komunikace, ani pomocného silničního pozemku a nebude
omezen přístup k jiné nemovitosti.
Jedná se o prodej části pozemku p.č. 1037/1 o vým. cca 40 m2 v k.ú. Chlum u Děčína.
Cena pozemku dle „Zásad“: III. cenové pásmo
zarovnání hranic (max. do 50 m2 výměry), tj. 50,00 Kč/m2 – celkem cca 2.000,00 Kč + ost. náklady
Nájemní smlouva: 0
Účel dle žádosti: přístup, zarovnání hranic

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

OSU

OSC

OKD

OZP

OMH

A

A

A

A

A

A

Vysvětlivky:

Příloha: 1037 km mes ul.pdf
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Název:
Dodatky ke smlouvám - areál Maxičky - změna termínu pro směnu pozemků s Lesy ČR s.p.
Mimořádný materiál:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 2017-0581/OMH na
prodej nemovitostí a dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti č.
2017-0583/OMH vše v k.ú. Maxičky a
schvaluje
uzavření:
1/ dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 2017-0581/OMH ze dne 16.10.2017, uzavřené mezi statutárním městem
Děčín a společností ARMEX Oil, s.r.o. ve smyslu změny termínu stanoveného pro uskutečnění směny
pozemků mezi statutárním městem Děčín a Lesy ČR s.p. z původního termínu do 30.09.2018 na nový termín
do 31.03.2019, tj. změna čl. IX. odst. 4 uvedené kupní smlouvy a
2/ dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 2017-0583/OMH
ze dne 16.10.2017, uzavřené mezi statutárním městem Děčín a společností ARMEX Oil, s.r.o. ve smyslu
změny termínu stanoveného pro uskutečnění směny pozemků mezi statutárním městem Děčín a Lesy ČR
s.p. z původního termínu do 30.09.2018 na nový termín do 31.03.2019, tj. změna čl. II odst. 2 písm a) a čl. II
odst. 5 uvedené smlouvy
dle předloženého znění, po doplnění dle schváleného usnesení.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 18.09.2018 návrh na uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 2017-0581/OMH
na prodej nemovitostí a dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti
č. 2017-0583/OMH vše v k.ú. Maxičky a usnesením č. RM 18 18 37 05 doporučila zastupitelstvu města
schválit uzavření dodatku dle návrhu na usnesení.
Cena:
Návrh postupu:

RM doporučila

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- uzavřeny smlouvy související s prodejem areálu k.ú. Maxičky, a to smlouva kupní č. 2017-0581/OMH (hlavní
areál), smlouva kupní č. 2016-0211/OMH (související pozemek včetně RD - samostatně), smlouva o zřízení
reálného věcného břemene č. 2017-0582/OMH (užívání vodní plochy a souvisejících pozemků) a smlouva o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 2017-0583/OMH (užívání pozemků, které město
získá směnou s Lesy ČR s.p.).
- v souvislosti s budoucím užíváním směňovaných pozemků v k.ú. Maxičky byl ve smlouvě kupní a ve
smlouvě budoucí stanoven termín, do ktrého měla být směna pozemků mezi statutárním městem Děčín a
Lesy ČR s.p. uskutečněna.
- záměr města směnit lesní pozemky byl zveřejněn usnesením zastupitelstva města 06/2018, dosud nedošlo k
dokončení směny pozemků, z tohoto důvodu je nutné uzavření dodatků k předmětným smlouvám.
- dodatky byly vypracovány právním zástupcem města a odsouhlaseny druhou stranou, tj. společností ARMEX
Oil, s.r.o. se stanovením termínu pro dokončení směny pozemků do 31.03.2019.
V současné době uvedená směna pozemků mezi statutárním městem Děčín a Lesy ČR s.p. probíhá, nyní
jsou již realizovány geometrické plány pro oddělení jednotlivých částí pozemků, nutné pro tuto směnu.
Vzhledem k časové náročnosti schvalovacího postupu společnosti Lesy ČR s.p., nebude v roce 2018
společnost zajišťovat znalecké posudky, neboť konečné rozhodnutí bude realizováno až v roce 2019 a bylo by
nutné tyto posudky zajistit opětovně. Společnost Lesy ČR s.p. tyto znalecké posudky zajistí v 01/2019 a i s
těmito posudky bude následně probíhat celý schvalovací proces, tj. předání na krajské ředitelství, generální
ředitelství a následně projednání na MZe ČR, případně MF ČR, dle platných standardů.
To vše bylo komunikováno se zástupcem společnosti Lesy ČR s.p. - správa Děčín s tím, že krajské ředitelství
se v letošním roce jistě nedostane k projednání této směny a vyhotovení znaleckých posudků je tudíž
předčasné.
Vyjádření:
Maxičky_II_kupní_smlouv
Příloha: a_2017-0581-OMH-dodate
k č. 1_12_2018.pdf
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a_2017-0581-OMH.pdf
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STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
IČO 002 61 238
se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38, Děčín IV
zastoupené Jaroslavem Hroudou, primátorem statutárního města Děčín
jako prodávající na straně jedné (dále jen „prodávající“)
a
ARMEX Oil, s.r.o.
IČO 254 03 460
se sídlem Mánesova 2022/13, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 15492
zastoupená Ing. Antonínem Hlavsou, jednatelem a Hynkem Saganem, jednatelem
jako kupující na straně druhé (dále jen „kupující“)
(společně označované též jako „smluvní strany“)
uzavřely níže psaného dne tuto
DODATEK Č. 1 KUPNÍ SMLOUVY
č. 2017-0581/OMH
I.
Smluvní strany prohlašují, že spolu uzavřely dne 16.10.2017 kupní smlouvu č. 2017-0581/OMH, dále jen jako
„Smlouva“, kterou kupující koupil od prodávajícího níže uvedené nemovité věcí nacházejících se
v katastrálním území Maxičky:
a) pozemek parc. č. St. 51/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 9.414 m2, jehož součástí je stavba
č. p. 1, bydlení, stojící na pozemku parc. č. St. 51/1, část obce Děčín XVIII-Maxičky,
b) pozemek parc. č. St. 51/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba
objekt bez č. p./č. e. – jiná stavba, stojící na pozemku parc. č. St. 51/2,
c) pozemek parc. č. St. 52, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 584 m2, jehož součástí je stavba bez č.
p./č. e. – obč. vyb., stojící na pozemku parc. č. St. 52,
d) pozemek parc. č. St. 53, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 27 m2, jehož součástí je stavba bez č.
p./č. e. – jiná stavba, stojící na pozemku parc. č. St. 53,
e) pozemek parc. č. St. 59, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 90 m2, jehož součástí je stavba čp. 47,
bydlení, stojící na pozemku parc. č. St. 59, část obce Děčín XVIII-Maxičky,
f) pozemek parc. č. St. 60, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 87 m2, jehož součástí je stavba objekt
č. p. 48, bydlení, stojící na pozemku parc. č. St. 60, část obce Děčín XVIII-Maxičky,
g) pozemek parc. č. St. 61, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 80 m2, jehož součástí je stavba č. p.
49, bydlení, stojící na pozemku parc. č. St. 61, část obce Děčín XVIII-Maxičky,
h) pozemek parc. č. St. 62, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 80 m2, jehož součástí je stavba č. p.
50, bydlení, stojící na pozemku parc. č. St. 62, část obce Děčín XVIII-Maxičky,
i)

pozemek parc. č. St. 67, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 12 m2,

j)

pozemek parc. č. St. 68, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 330 m2, jehož součástí je stavba bez
č. p./č. e. – garáž, stojící na pozemku parc. č. St. 68,

k) pozemek parc. č. St. 70, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 35 m2,
l)

pozemek parc. č. St. 71, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 129 m2,

m) pozemek parc. č. St. 87, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 22 m2, jehož součástí je stavba bez č.
p./č. e. - garáž, stojící na pozemku parc. č. St. 87,
n) pozemek parc. č. St. 88, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m2, jehož součástí je stavba bez č.
p./č. e. - garáž, stojící na pozemku parc. č. St. 88,
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o) pozemek parc. č. St. 89, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m2, jehož součástí je stavba bez č.
p./č. e. - garáž, stojící na pozemku parc. č. St. 89,
p) pozemek parc. č. St. 90, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m2, jehož součástí je stavba bez č.
p./č. e. - garáž, stojící na pozemku parc. č. St. 90,
q) pozemek parc. č. 169, ostatní plocha, o výměře 10069 m2,
r) pozemek parc. č. 170, vodní plocha, o výměře 4016 m2,
s) pozemek parc. č. 171, ostatní plocha, o výměře 4125 m2,
t)

pozemek parc. č. 172, vodní plocha, o výměře 14704 m2,

u) pozemek parc. č. 173/4, ostatní plocha, o výměře 305 m2,
v) pozemek parc. č. 173/7, vodní plocha, o výměře 971 m2,
w) pozemek parc. č. 173/8, ostatní plocha, o výměře 313 m2,
x) pozemek parc. č. 173/10, ostatní plocha, o výměře 664 m2,
y) pozemek parc. č. 173/18, ostatní plocha o výměře 299 m2,
z) pozemek parc. č. 181/42, zahrada, o výměře 203 m2,
aa) pozemek parc. č. 181/43, zahrada, o výměře 443 m2,
bb) pozemek parc. č. 427/5, ostatní plocha, o výměře 1242 m2,
cc) nově vzniklý pozemek parc. č. 556/5, ostat.pl, jiná pl., o výměře 374 m2
dd) pozemek parc. č. 556/1, k.ú. Maxičky, ostat.pl., jiná pl., nově o výměře 1.110 m2
II. Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy tak, že se znění čl. IX odst. 4 nahrazuje níže uvedeným textem:
„4. Kupující má právo odstoupit od této Smlouvy též,
a)

pokud přes přiměřené úsilí a součinnost kupujícího, které od něj lze spravedlivě požadovat, stavební
povolení ve smyslu čl. III. odst. 2 této smlouvy nenabudou právní moci do 30. 6. 2021, a to přesto, že
mu žádná závažná skutečnost nebránila v zahájení všech správních řízení směřujících k vydání
stavebních povolení nejpozději do 30. 9. 2020, nebo

b)

se před nabytím právní moci stavebních povolení ukáže, že záměr kupujícího je nerealizovatelný nebo
jen velmi obtížně realizovatelný, včetně případů, kdy by záměr byl realizovatelný jen způsobem
spojeným s neobvykle nebo nepřiměřeně vysokými náklady na realizaci, přičemž za záměr obtížně
realizovatelný se považují zejména případy, kdy
(i) prodávající se nestane do …………… vlastníkem pozemků lesoparku, tj. pozemků parc. č. 173/1,
parc. č. 173/2 a parc. č. 427/2, vše v k. ú. Maxičky, dle smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti, nebo ve lhůtě 12 měsíců od doručení výzvy kupujícího prodávajícímu k zajištění
rozhodnutí o odnětí pozemků lesoparku plnění funkcí lesa nenabude právní moci rozhodnutí o
odnětí těchto pozemků plnění funkcí lesa, a to přes přiměřené úsilí a součinnost kupujícího, které
od něj lze spravedlivě požadovat, přičemž kupující je oprávněn uvedenou výzvu učinit nejdříve
poté, co se prodávající stane vlastníkem pozemků lesoparku; nebo
(i) v rámci řízení směřujících k realizaci záměru bude vydáno zamítavé pravomocné rozhodnutí či
zamítavé stanovisko nebo vyjádření dotčeného orgánu veřejné správy, které nebude možné bez
nepřiměřeného úsilí nebo bez vysokých nákladů včas změnit ve prospěch kupujícího, a to přes
přiměřené úsilí a součinnost kupujícího, které od něj lze spravedlivě požadovat; nebo
(ii) třetí osoba docílí vydání rozhodnutí orgánu veřejné moci (zejména předběžné opatření), kterým
bude kupujícímu uložen zákaz nebo jiné omezení při realizaci záměru kupujícího, přičemž důvod
takového rozhodnutí bude mít svůj základ ve vztahu založeném mezi třetí osobou a prodávajícím.

Právo kupujícího na odstoupení dle odst. 4 písm. a) a b) tohoto článku této smlouvy zaniká,
a) nebude-li realizováno do 31. 12. 2021, nebo
b) kupující se práva na odstoupení dle odst. 4 tohoto článku této smlouvy výslovně vzdá.
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III. Závěrečná ustanovení
1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Děčín ze dne ………….. č.
……………
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Prodávající a kupující obdrží každý po
jednom výtisku, opatřeným prostými podpisy.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek odpovídá jejich svobodné a vážně projevené vůli a že
nebyl sjednán v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, což po přečtení dodatku stvrzují svými
podpisy.

V Děčíně dne

V Děčíně dne

__________________________
ARMEX Oil, s.r.o.
Ing. Antonín Hlavsa
jednatel
____________________________
statutární město Děčín
Jaroslav Hrouda
primátor statutárního města Děčín
__________________________
ARMEX Oil, s.r.o.
Hynek Sagan
jednatel
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STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
IČO 002 61 238
se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38, Děčín IV
zastoupené Jaroslavem Hroudou, primátorem statutárního města Děčín
(dále jen „město Děčín“)
a
ARMEX Oil, s.r.o.
IČO 254 03 460
se sídlem Mánesova 2022/13, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 15492
zastoupená Ing. Antonínem Hlavsou, jednatelem, a Hynkem Saganem, jednatelem
(dále jen „společnost“)
(společně označované též jako „smluvní strany“)
uzavřely níže psaného dne tuto
DODATEK Č. 1 SMLOUVY O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ
VĚCNÉHO BŘEMENE – SLUŽEBNOSTI
č. 2017-0583/OMH

I.
Smluvní strany prohlašují, že spolu uzavřely dne 16.10.2017 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene-služebnosti č. 2017-0583/OMH, dle „Smlouva“.
II. Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy takto:
a) znění čl. II odst. 2 písm. a) Smlouvy se nahrazuje níže uvedeným textem:
„2. Město Děčín proto v této souvislosti:
a)

bude vyvíjet aktivitu a bude usilovat o to, aby se do ……………….. město Děčín stalo vlastníkem
pozemků lesoparku, především na základě směny lesních pozemků, a to na své náklady;“

b) znění čl. II odst. 5 Smlouvy se nahrazuje níže uvedeným textem:
„5. Pro vyloučení pochybností smluvní strany shodně konstatují, že město Děčín nemůže zajistit a
garantovat, že
a)

se mu podaří nabýt vlastnické právo k pozemkům lesoparku;

b)

se mu podaří dosáhnout pravomocného kladného územního rozhodnutí o změně využití území;

c)

se mu podaří dosáhnout pravomocného kladného rozhodnutí o povolení odnětí pozemků lesoparku
plnění funkce lesa;

d)

jako účastník řízení dosáhne kladných rozhodnutí ve správních řízeních zahájených za účelem
realizace záměru společnosti, a to ani v případech, kdy budou v řízení rozhodovat orgány města
Děčín v přenesené působnosti.

Smluvní strany současně konstatují, že pokud se nepodaří městu Děčín přes jeho přiměřené úsilí a
součinnost, které po něm lze spravedlivě požadovat, stát se do ……………… vlastníkem pozemků
lesoparku nebo dosáhnout ve lhůtě 12 měsíců od doručení výzvy společnosti městu Děčín k zajištění
rozhodnutí o odnětí pozemků lesoparku plnění funkcí lesa, nenabude právní moci rozhodnutí o odnětí
těchto pozemků plnění funkcí lesa, vydání pravomocného územního rozhodnutí o změně využití území
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pozemků lesoparku (změna druhu pozemku z „lesní pozemek“ na „ostatní plocha“, způsob využití
„zeleň“ nebo na jiný vhodný druh pozemku, který odpovídá využití pro lesopark) nebo pravomocného
kladného rozhodnutí o trvalém odnětí pozemků lesoparku plnění funkcí lesa, zakládá to toliko právo
společnosti na odstoupení od kupní smlouvy (viz čl. I. odst. 1 této smlouvy), a to podle čl. IX. odst. 4 této
kupní smlouvy, s důsledky sjednanými v kupní smlouvě, ale nepředstavuje to porušení kupní smlouvy
nebo této smlouvy městem Děčín a nezakládá jakýkoliv nárok společnosti na náhradu škody nebo jiné
újmy společnosti vůči městu Děčín s výjimkou nároků výslovně sjednaných v uvedené kupní smlouvě
nebo této smlouvě.“
III. Závěrečná ustanovení
1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Děčín ze dne ………….. č.
……………
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Prodávající a kupující obdrží každý po
jednom výtisku, opatřeným prostými podpisy.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek odpovídá jejich svobodné a vážně projevené vůli a že
nebyl sjednán v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, což po přečtení dodatku stvrzují svými
podpisy.

V Děčíně dne

V Děčíně dne

__________________________
ARMEX Oil, s.r.o.
Ing. Antonín Hlavsa
jednatel
____________________________
statutární město Děčín
Jaroslav Hrouda
primátor statutárního města Děčín
__________________________
ARMEX Oil, s.r.o.
Hynek Sagan
jednatel
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STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
IČO 002 61 238
se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38, Děčín IV
zastoupené Mgr. Marií Blažkovou, primátorkou statutárního města Děčín
jako prodávající na straně jedné (dále jen „prodávající“)
a
ARMEX Oil, s.r.o.
IČO 254 03 460
se sídlem Mánesova 2022/13, Děčín VI-Letná, 40502 Děčín
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 15492
zastoupená Ing. Antonínem Hlavsou, jednatelem, a Hynkem Saganem, jednatelem
jako kupující na straně druhé (dále jen „kupující“)
(společně označované též jako „smluvní strany“)
uzavřely níže psaného dne tuto
KUPNÍ SMLOUVU
č. 2016-0211/OMH
(dále jen „smlouva“)
I. Předmět prodeje
1. Prodávající je výlučným vlastníkem níže uvedených nemovitých věcí, nacházejících se v katastrálním
území Maxičky, obci Děčín, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 10001, vedeném Katastrálním úřadem pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro k. ú. Maxičky:
a) pozemek parc. č. St. 58, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 122 m2, jehož součástí je stavba č. p.
46, bydlení, stojící na pozemku parc. č. St. 58, část obce Děčín XVIII-Maxičky,
b) pozemek parc. č. St. 91, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 22 m2, jehož součástí je stavba bez č.
p./č. e., garáž, stojící na pozemku parc. č. St. 91,
c) pozemek parc. č. 556/1, ostatní plocha, o výměře 2.544 m2.
(Přílohu č. 1 této smlouvy tvoří částečný výpis z LV 10001 pro k. ú. Maxičky.)
2. Geometrickým plánem č. 237-245/2012 ze dne 27. 11. 2012, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí
této smlouvy, se z pozemku parc. č. 556/1, ost. pl., o výměře 2.544 m2 odděluje pozemek parc. č. 556/4,
ost. pl., o výměře 1.060 m2, vše v katastrálním území Maxičky. Součástí přílohy č. 2 je i souhlas
příslušného stavebního úřadu s dělením pozemků ze dne 12.12.2012.
3. Předmět prodeje dle této smlouvy tvoří
(i)
(ii)

pozemek parc. č. St. 58 a pozemek parc. č. St. 91, specifikované v odst. 1 písm. a) a b) tohoto
článku této smlouvy, včetně staveb na nich, jež jsou jejich součástí, a
nově oddělený pozemek parc. č. 556/4, vzniklý rozdělením stávajícího pozemku parc. č. 556/1,
specifikovaného v odst. 1 písm. c) tohoto článku této smlouvy dle geometrického plánu,
uvedeného v odst. 2 tohoto článku této smlouvy,

které jsou nadále v této smlouvě společně označovány jen jako „převáděné nemovitosti“.

II. Předmět prodeje
1. Prodávající touto smlouvou prodává převáděné nemovitosti s veškerým příslušenstvím a součástmi do
výlučného vlastnictví kupujícího za vzájemně dohodnutou kupní cenu 1.400.000,- Kč (slovy jeden milión
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čtyři sta tisíc korun českých) a kupující převáděné nemovitosti se všemi součástmi a příslušenstvím do
svého výlučného vlastnictví kupuje.
2. Smluvní strany výslovně konstatují, že příslušenství převáděných nemovitostí tvoří mimo jiné veškerá
vedení inženýrských sítí, zejména veškeré přípojky inženýrských sítí, které se byť i jen zčásti nacházejí
na převáděných nemovitostech. Prodávající upozorňuje kupujícího, že příslušenství převáděných
nemovitostí netvoří přípojka plynu.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy
bránily.
III. Kupní cena a její úhrada
1. Kupní cenu ve výši 1.400.000,- Kč a ostatní náklady spojené s převodem ve výši 2.050,-Kč uhradí
kupující na účet prodávajícího u České spořitelny, a. s., č. 19-921402389/0800, VS 1602114045, takto:
a)

část kupní ceny ve výši 53.021,- Kč byla prodávajícímu kupujícím uhrazena dne 15. 1. 2016;

b)

zbývající část kupní ceny ve výši 1.346.979,- Kč a ostatní náklady spojené s převodem ve výši
2.050,-Kč kupující uhradí na výše uvedený účet prodávajícího, a to před podáním společného
návrhu na vklad vlastnického práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, nejpozději však do třiceti (30) dnů po
podpisu této smlouvy.

2. Strana kupující a prodávající shodně prohlašují, že nebude-li zaplacena kupní cena ve lhůtě uvedené
v odst. 1 tohoto článku této smlouvy, má prodávající právo od této kupní smlouvy odstoupit
jednostranným právním úkonem v písemné formě, adresovaným straně kupující.
IV. Zveřejnění záměru prodeje a schválení prodeje zastupitelstvem
1. Záměr prodeje převáděných nemovitostí byl zveřejněn na úřední desce statutárního města Děčín od 10.
12. 2015 do 29. 12. 2015.
2. Prodej převáděných nemovitostí schválilo zastupitelstvo města Děčín dne 18. 2. 2016 usnesením
č. ZM 16 02 06 05 a dne 21. září 2017 usnesením č. 17 07 05 01.
V. Další prohlášení a závazky kupujícího
1. Kupující prohlašuje a ujišťuje prodávajícího, že ke dni podpisu této smlouvy platí a až do dne přechodu
nebezpečí škody na převáděných nemovitostech na kupujícího bude platit, že:
a)

je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a tato smlouva, jakož i závazky pro kupujícího z ní vyplývající
představují platné, účinné a závazné povinnosti kupujícího, vymahatelné za podmínek zde
sjednaných;

b)

učinil všechny kroky nezbytné z hlediska svých vnitřních poměrů ke schválení uzavření této
smlouvy, přičemž na straně kupujícího se již pro její účely nevyžadují žádné další kroky a podpisem
této smlouvy nedojde k porušení žádného zákonného předpisu žádné jurisdikce, které kupující
podléhá;

c)

podepsání této smlouvy kupujícím ani uskutečnění transakce podle této smlouvy (i) nepředstavuje
porušení jakéhokoli závazku podle jakékoli smlouvy, v níž je kupující smluvní stranou, ani usnesení
nebo rozhodnutí, jímž je kupující vázán; (ii) nebude v rozporu s jakýmkoli administrativním
požadavkem, rozhodnutím státního orgánu nebo soudu, předběžným opatřením nebo rozhodčím
nálezem;

d)

kupující není v úpadku nebo hrozícím úpadku, proti kupujícímu není zahájeno insolvenční řízení dle
zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, nebo řízení o nařízení
exekuce na majetek kupujícího podle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších
předpisů, nebo řízení o nařízení výkonu rozhodnutí nebo řízení o vydání předběžného opatření
k omezení nakládání s jeho majetkem dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
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pozdějších předpisů, nebo trestní stíhání podle zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění
pozdějších předpisů, ani jakékoliv jiné obdobné řízení ať již v České republice, nebo v zahraničí,
které může být spojeno s omezením oprávnění kupujícího uzavřít tuto smlouvou, a s ohledem na
majetkové poměry kupujícího ani žádné takové řízení až do úplného a konečného vypořádání práv
a povinností z této smlouvy nehrozí.
2.

Kupující dále prohlašuje, že si převáděné nemovitosti řádně prohlédl, že je mu jejich stav dobře znám
a že nabývá převáděné nemovitosti ve stavu, v jakém se ke dni uzavření této smlouvy nacházejí, a že si
nevymínil žádné zvláštní vlastnosti převáděných nemovitostí u prodávajícího s výjimkou vlastností
výslovně sjednaných v této smlouvě a s výjimkou vlastností uvedených v prohlášení prodávajícího
v této smlouvě.
VI. Další prohlášení a závazky prodávajícího

1.

Prodávající prohlašuje a ujišťuje kupujícího, že ke dni podpisu této smlouvy platí a až do dne přechodu
nebezpečí škody na převáděných nemovitostech na kupujícího bude platit, že:

a) je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a tato smlouva, jakož i závazky vyplývající pro prodávajícího
z této smlouvy představují platné, účinné a závazné povinnosti prodávajícího, vymahatelné za
podmínek zde sjednaných;

b) učinil všechny kroky nezbytné z hlediska svých vnitřních poměrů ke schválení uzavření této

smlouvy, přičemž na straně prodávajícího se již pro účely této smlouvy nevyžadují žádná řízení,
souhlasy nebo zveřejnění, zejména dle zákona č.128/2000 Sb., obecní zřízení, ve znění pozdějších
předpisů, a podpisem této smlouvy nedojde ani k porušení žádného ustanovení vnitřních předpisů
prodávajícího;

c) podepsání této smlouvy prodávajícím a provedení převodu převáděných nemovitostí dle této
smlouvy:

(i) nepředstavuje porušení jakéhokoli závazku podle jakékoli smlouvy, v níž je prodávající
smluvní stranou, ani žádného usnesení nebo rozhodnutí, jímž je prodávající vázán, ani
všeobecně závazných právních předpisů platných v České republice;
(ii) nepovede k jakémukoli zatížení převáděných nemovitostí právy třetích stran;
(iii) není v rozporu s jakýmkoli administrativním požadavkem, rozhodnutím státního orgánu nebo
soudu, předběžným opatřením nebo rozhodčím nálezem.
2.

Prodávající dále prohlašuje a ujišťuje kupujícího, že ke dni podpisu této smlouvy a až do dne přechodu
nebezpečí škody na převáděných nemovitostech na kupujícího bude platit, že:
a)

je oprávněn nakládat s převáděnými nemovitostmi a taktéž prohlašuje, že jeho právo prodat
převáděné nemovitosti není nijak omezeno;

b)

na převáděných nemovitostech neváznou žádné dluhy a s převodem převáděných nemovitostí
nepřecházejí na kupujícího žádné dluhy, tj. zejména ne dluhy, které by byly zajištěny zástavním
právem nebo jinou jistotou váznoucí na převáděných nemovitostech, zapsanou či nezapsanou
v katastru nemovitostí;

c)

převáděné nemovitosti nejsou zatíženy (zejména, avšak nikoli výlučně, zástavním právem, věcným
břemenem, předkupním právem, právem výměnku, nájemním či pachtovním právem), s výjimkou
zatížení výslovně uvedených v této smlouvě a zatížení uvedených na výpise z katastru nemovitostí,
který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a ani převáděné nemovitosti nijak nezatíží či s nimi nebude
nijak nakládat v rozporu s touto smlouvou v období od podpisu této smlouvy smluvními stranami do
dne provedení vkladu vlastnického práva k převáděným nemovitostem do katastru nemovitostí ve
prospěch kupujícího; kupující bere na vědomí, že prodávající uzavřel jakožto pronajímatel dne
1.3.2015 nájemní smlouvu č. 03/OMH/2014 se společností Golden Hells, s.r.o., kterou pronajal
uvedené společnosti na dobu neurčitou pozemek p.p.č. 556/1, k.ú. Maxičky (a dále i další pozemky),
kupující doručil dne 29.10.2015 uvedenému nájemci výpověď z nájmu ze dne 26.10.2015, kdy
výpovědní lhůta uplynula dne 31.1.2016 a společnost Golden Hells s.r.o. vede proti prodávajícímu u
Okresního soudu v Děčíně pod sp.zn.: 28C 97/2017 řízení, ve kterém se domáhá určení, že
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předmětná výpověď z nájmu je neplatná, uložení povinnosti prodávajícímu umožnit společnosti
Golden Hells s.r.o. řádné užívání předmětu nájmu (vč. pozemku p.p.č. 556/1, k.ú. Maxičky), určení,
že v době od 1.9.2015 do doby odstranění závad bránících předmět nájmu užívat není společnost
Golden Hells s.r.o. povinna platit nájem dle citované nájemní smlouvy ani uhradit případné škody či
náklady, které vlastním jednáním vznikly prodávajícímu; kupující bere na vědomí, že prodávající
odeslal dne 20.9.2017 společnosti Golden Hells s.r.o. výpověď z nájmu dle čl. III odst. 3 písm. b)
věta první cit. nájemní smlouvy, tj. bez uvedení důvodu, jež byla společnosti Golden Hells s.r.o.
doručena do datové schránky dne 25.9.2017, kdy výpověď i doručenka byly kupujícímu předány
mailovou zprávou ze dne 2. října 2017; kupující podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu byly
předány mailovou zprávou ze dne 11. září 2017 listiny týkající se nájemního vztahu a obsah
předmětného soudního spisu; kupující prohlašuje, že k nájemní smlouvě neuzavřel žádné dohody,
kterými by došlo ke změně obsahu nájemní smlouvy, a současně se zavazuje protokolárně předat
prodávajícímu při uzavření této smlouvy originál cit. nájemní smlouvy, který současně představuje
úplné znění nájemní smlouvy;
d)

neexistují žádné smlouvy, které by zakládaly k převáděným nemovitostem práva třetích osob, jež
dosud nejsou zapsána v katastru nemovitostí, ani nejsou u katastrálního úřadu ohledně převáděných
nemovitostí podány návrhy, které by bránily uzavření této smlouvy a o nichž dosud nebylo
pravomocně rozhodnuto;

e)

převáděné nemovitosti po podpisu této smlouvy nepřevede na jiného, nezřídí k nim jiné zatížení či
právo třetích osob;

f)

na převáděných nemovitostech není umístěn majetek třetích osob;

g)

v převáděných nemovitostech není umístěno sídlo/místo podnikání žádné právnické a/nebo fyzické
osoby ani rodinná domácnost ani v nich není hlášen trvalý pobyt fyzické osoby;

h)

mu není známo, že by stavby na převáděných nemovitostech včetně inženýrských sítí nebyly
postaveny nebo užívány v souladu s právními předpisy;

i)

převáděné nemovitosti nejsou dle vědomí prodávajícího předmětem žádných rozhodnutí orgánů
veřejné správy, která nařizují jakékoli provedení změn, úprav, oprav, odstranění, úhradu pokut či
poplatků, zdržení se užívání, omezení užívání, a dle vědomosti prodávajícího ani nehrozí, že taková
nebo obdobná rozhodnutí budou vydána;

j)

k převáděným nemovitostem je zajištěn neomezený přístup a příjezd z veřejné komunikace;

k)

dle vědomí prodávajícího na převáděných nemovitostech neváznou restituční nároky nebo nároky na
zpětný převod vlastnictví;

l)

ke dni uzavření této smlouvy nemá žádné peněžní závazky vůči bývalému nájemci převáděných
nemovitostí, Ing. Stanislavu Vítovi, z titulu nájemní smlouvy uzavřené s Ing. Stanislavem Vítem a
ukončené dohodou s ním ke dni 30. 9. 2016, ani z titulu náhrady škody nebo bezdůvodného
obohacení nebo z jiného právního důvodu, které by se týkaly převáděných nemovitostí, a ke dni
uzavření této smlouvy nenastaly žádné skutečnosti, které by takový nárok nebo právo Ing. Stanislava
Víta v budoucnu mohly založit; přizná-li v budoucnu soud Ing. Stanislavu Vítovi nebo jeho
právnímu nástupci vůči kupujícímu jakékoliv takové nároky a tím se prohlášení prodávajícího o
bezdlužnosti vůči Ing. Stanislavu Vítovi ukáže jako nepravdivé nebo sporné, zavazuje se prodávající
uspokojit nároky Ing. Stanislava Víta nebo jeho právního nástupce namísto kupujícího, a v případě,
že by je uhradil kupující, zavazuje se je zaplatit kupujícímu;

m) převáděné nemovitosti nejsou dle vědomí prodávajícího zatíženy ekologickými škodami (tedy
zejména že jsou prosté jakýchkoli životnímu prostředí nebo zdraví škodlivých látek);
n)

prodávajícímu nejsou známy žádné skutečnosti o tom, že se na převáděných nemovitostech nacházejí
nějaké archeologické nálezy nebo že se nacházejí na území, které by z hlediska archeologických
zájmů bylo kritické, že by k nim byla nějaká rozhodnutí památkového úřadu nebo omezující
podmínky v souvislosti s ochranou památek a že ani nebyla zahájena příslušná řízení nebo nebyly
podány odpovídající žádosti na zahájení řízení;

o)

prodávajícímu není známo, že by byl účastníkem soudního, rozhodčího, exekučního, insolvenčního,
ani správního řízení, které by mohlo mít vliv na plnění jeho povinností dle této smlouvy, a dle
[4]

OMH/34969/14/16/Šen

vědomí prodávajícího žádné takové řízení ani nehrozí; není mu ani známo, že by převáděné
nemovitosti nebo jakákoli jejich část byly předmětem jakéhokoli nároku třetích osob, to vše vyjma
soudního sporu vedeného mezi prodávajícím a společností Golden Hells s.r.o. u Okresního soudu
v Děčíně pod sp.zn.: 28C 97/2017 a nároků uvedenou společností v tomto sporu uplatněných - viz čl.
VI odst. 2 písm. c) této smlouvy; a
p)

prodávajícímu není známo, že převáděné nemovitosti jsou zatíženy jakoukoli právní vadou a/ nebo
faktickou vadou, které by samy o sobě nebo ve spojení s jinými vadami bránily nebo ztěžovaly
provedení rekonstrukce a stavebních úprav stávajících staveb a jejich následné užívání k bydlení.

VII. Návrh na vklad do katastru nemovitostí a předání převáděných nemovitostí
1. Obě smluvní strany se dohodly, že společný návrh na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického
práva do katastru nemovitostí podá na Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín,
výhradně prodávající, a to do pěti (5) pracovních dní od zaplacení kupní ceny dle článku III. této
smlouvy.
2. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost potřebnou ke splnění všech náležitostí a
požadavků katastrálního úřadu tak, aby byl v katastru nemovitostí proveden vklad vlastnického práva dle
této smlouvy ve prospěch kupujícího. Pokud by příslušný katastrální úřad na základě podaného návrhu a
této smlouvy odmítl zcela či zčásti provést vklad vlastnického práva dle této smlouvy ve prospěch
kupujícího do katastru nemovitostí, resp. příslušný návrh zamítl, jsou smluvní strany povinny do třiceti
(30) dnů od zjištění takové skutečnosti upravit návrh na vklad, podat nový návrh na vklad, případně
opravit tuto smlouvu či uzavřít tuto smlouvu znovu po opravení vad vytýkaných katastrálním úřadem tak,
aby byl vklad vlastnického práva ve smyslu této smlouvy do katastru nemovitostí proveden.
3. Vlastnické právo ke všem převáděným nemovitostem nabývá kupující ke dni provedení vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
4. Nebezpečí škody přechází na kupujícího dnem předání převáděných nemovitostí kupujícímu.
5. Prodávající předá kupujícímu převáděné nemovitosti ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů ode dne provedení
vkladu vlastnického práva Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, ve prospěch
kupujícího. Nepředá-li prodávající převáděné nemovitosti v této lhůtě, má se za to, že převáděné
nemovitosti byly předány k poslednímu dni lhůty, a kupující je oprávněn s nimi nakládat, jako kdyby mu
byly předány.
6. Smluvní strany se dohodly, že převáděné nemovitosti prodávající předá kupujícímu řádně vyklizené od
všech movitých věcí, které nejsou spojeny s převáděnými nemovitostmi tak, že by jejich odstranění
vyžadovalo jejich demontáž, s výjimkou věcí určených kupujícím.
7. O předání a převzetí převáděných nemovitostí sepíší smluvní strany předávací protokol, jehož součástí bude
stav elektroměru a plynoměru, vodoměru a případně dalších měřičů energií. Prodávající poskytne
kupujícímu veškerou součinnost k převedení či ukončení smluv na dodávky energií, odběru vody a dalších
služeb ve lhůtě deseti (10) kalendářních dnů od předání převáděných nemovitostí. Prodávající se zavazuje
zaplatit kupujícímu veškeré nedoplatky vzniklé vůči dodavatelům energií za dobu do předání převáděných
nemovitostí, pokud tyto nedoplatky budou dodavateli energií nárokovány po kupujícím.
8. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s aktuálním zněním zákona č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí
nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů účinném od 1. 11. 2016, je poplatníkem daně z nabytí
nemovitých věcí kupující.
9. Správní poplatek za podání tohoto společného návrhu zaplatí kupující, a to tak, že v den podpisu této
smlouvy předá prodávajícímu hotovost ve výši 1.000,- Kč.
VIII. Ukončení smlouvy a nároky na náhradu újmy
1. Tuto smlouvu nelze vypovědět.
2. Smluvní strany se dohodly, že vedle případů, kde je kupující a/nebo prodávající oprávněn od této smlouvy
odstoupit na základě zvláštního ustanovení této smlouvy nebo na základě ustanovení právních předpisů, má
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každá ze smluvních stran právo odstoupit od této smlouvy, pokud nebude proveden vklad vlastnického
práva k převáděným nemovitostem ve prospěch kupujícího do katastru nemovitostí ani do 30. 9. 2018.
3. Případné odstoupení od smlouvy bude realizováno doručením písemného oznámení oprávněné strany
o odstoupení druhé smluvní straně, a to s účinky k okamžiku doručení. Odstoupením nebude dotčena
platnost a účinnost ustanovení této smlouvy, u nichž z povahy věci vyplývá, že mají trvat i po takovém
případném odstoupení.
4. Odstoupí-li kterákoli ze smluvních stran od této smlouvy nebo ukáže-li se nebo stane-li se tato smlouva
neplatnou, není kupující povinen uhradit prodávajícímu za užívání převáděných nemovitostí v období od
jejich předání dle této smlouvy do jejich zpětného předání prodávajícímu žádnou úplatu.
IX. Závěrečná ustanovení
1. Pokud se jakákoli ustanovení této smlouvy stanou nebo ukážou neplatnými, nebude to mít vliv na platnost
a závaznost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatná ustanovení
novými ustanoveními, jejichž obsah bude odpovídat smyslu vyjádřenému původními ustanoveními této
smlouvy.
2. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí českým právem, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „OZ“). Smluvní strany vylučují použití ustanovení
§ 1888 odst. 2, § 1973 a § 1978 OZ.
3. Jakékoli změny nebo dodatky k této smlouvě musejí být učiněny písemnou formou a řádně podepsány
oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany si sjednaly, že nejsou oprávněny postoupit, zastavit ani jakkoli disponovat s pohledávkami
vůči druhé smluvní straně, které vzniknou na základě a/nebo v souvislosti s touto smlouvou.
5. Smluvní strany si sjednaly, že žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného
souhlasu druhé smluvní strany jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky vyplývající z této smlouvy
nebo s ní související proti jakémukoliv nároku druhé smluvní strany, ani jednostranně započíst jakékoliv
své pohledávky vůči druhé smluvní straně proti jakémukoliv nároku druhé smluvní strany vyplývajícímu
z této smlouvy nebo s ní souvisejícímu.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a obligačněprávních účinků dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami.
Podpisy smluvních stran musejí být úředně ověřeny. Věcněprávních účinků nabývá tato smlouva vkladem
do katastru nemovitostí.
7. Tato smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce. Prodávající a kupující obdrží každý po
jednom vyhotovení a jedno vyhotovení je určeno pro Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Děčín.
8. Smluvní strany výslovně konstatují, že tato smlouva není smlouvou závislou na jakékoliv jiné smlouvě.
Neplatnost jakékoliv jiné smlouvy nebo její části uzavřené mezi smluvními stranami, včetně kupní
smlouvy č. 2017-0581/OMH, nemá jakýkoliv vliv na platnost nebo účinnost této smlouvy.
9. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich svobodné a vážně projevené vůli a že
nebyla učiněna v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, což po přečtení této kupní smlouvy stvrzují
svými podpisy.
10. Přílohy:
Příloha č. 1:

Částečný výpis z LV č. 1001 pro k. ú. Maxičky, obec Děčín ze dne 12.10.2017 - kopie

Příloha č. 2:

Geometrický plán č. 237-245/2012 ze dne 27. 11. 2012, včetně souhlasu příslušného
stavebního úřadu s dělením pozemků - originál
V Děčíně dne

Děčíně dne
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OMH/34969/14/16/Šen

__________________________
ARMEX Oil, s.r.o.
Ing. Antonín Hlavsa
jednatel

____________________________
statutární město Děčín
Mgr. Marie Blažková
primátorka statutárního města Děčín
__________________________
ARMEX Oil, s.r.o.
Hynek Sagan
jednatel
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STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
IČO 002 61 238
se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38, Děčín IV
zastoupené Mgr. Marií Blažkovou, primátorkou statutárního města Děčín
jako prodávající na straně jedné (dále jen „prodávající“)
a
ARMEX Oil, s.r.o.
IČO 254 03 460
se sídlem Mánesova 2022/13, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 15492
zastoupená Ing. Antonínem Hlavsou, jednatelem a Hynkem Saganem, jednatelem
jako kupující na straně druhé (dále jen „kupující“)
(společně označované též jako „smluvní strany“)
uzavřely níže psaného dne tuto
KUPNÍ SMLOUVU
č. 2017-0581/OMH
(dále jen „smlouva“)
I. Předmět prodeje
1. Prodávající je výlučným vlastníkem níže uvedených nemovitých věcí nacházejících se v katastrálním
území Maxičky, obci Děčín, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro k. ú. Maxičky:
a) pozemku parc. č. St. 51/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 9.414 m2, jehož součástí je stavba
č. p. 1, bydlení, stojící na pozemku parc. č. St. 51/1, část obce Děčín XVIII-Maxičky,
b) pozemku parc. č. St. 51/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba
objekt bez č. p./č. e. – jiná stavba, stojící na pozemku parc. č. St. 51/2,
c) pozemku parc. č. St. 52, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 584 m2, jehož součástí je stavba bez č.
p./č. e. – obč. vyb., stojící na pozemku parc. č. St. 52,
d) pozemku parc. č. St. 53, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 27 m2, jehož součástí je stavba bez č.
p./č. e. – jiná stavba, stojící na pozemku parc. č. St. 53,
e) pozemku parc. č. St. 59, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 90 m2, jehož součástí je stavba čp. 47,
bydlení, stojící na pozemku parc. č. St. 59, část obce Děčín XVIII-Maxičky,
f) pozemku parc. č. St. 60, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 87 m2, jehož součástí je stavba objekt
č. p. 48, bydlení, stojící na pozemku parc. č. St. 60, část obce Děčín XVIII-Maxičky,
g) pozemku parc. č. St. 61, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 80 m2, jehož součástí je stavba č. p.
49, bydlení, stojící na pozemku parc. č. St. 61, část obce Děčín XVIII-Maxičky,
h) pozemku parc. č. St. 62, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 80 m2, jehož součástí je stavba č. p.
50, bydlení, stojící na pozemku parc. č. St. 62, část obce Děčín XVIII-Maxičky,
i)

pozemku parc. č. St. 67, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 12 m2,

j)

pozemku parc. č. St. 68, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 330 m2, jehož součástí je stavba bez
č. p./č. e. – garáž, stojící na pozemku parc. č. St. 68,

k) pozemku parc. č. St. 70, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 35 m2,
l)

pozemku parc. č. St. 71, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 129 m2,

m) pozemku parc. č. St. 87, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 22 m2, jehož součástí je stavba bez č.
p./č. e. - garáž, stojící na pozemku parc. č. St. 87,
n) pozemku parc. č. St. 88, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m2, jehož součástí je stavba bez č.
p./č. e. - garáž, stojící na pozemku parc. č. St. 88,
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o) pozemku parc. č. St. 89, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m2, jehož součástí je stavba bez č.
p./č. e. - garáž, stojící na pozemku parc. č. St. 89,
p) pozemku parc. č. St. 90, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m2, jehož součástí je stavba bez č.
p./č. e. - garáž, stojící na pozemku parc. č. St. 90,
q) pozemku parc. č. 169, ostatní plocha, o výměře 10069 m2,
r) pozemku parc. č. 170, vodní plocha, o výměře 4016 m2,
s) pozemku parc. č. 171, ostatní plocha, o výměře 4125 m2,
t)

pozemku parc. č. 172, vodní plocha, o výměře 14704 m2,

u) pozemku parc. č. 173/4, ostatní plocha, o výměře 305 m2,
v) pozemku parc. č. 173/7, vodní plocha, o výměře 971 m2,
w) pozemku parc. č. 173/8, ostatní plocha, o výměře 313 m2,
x) pozemku parc. č. 173/10, ostatní plocha, o výměře 664 m2,
y) pozemku parc. č. 173/18, ostatní plocha o výměře 299 m2,
z) pozemku parc. č. 181/42, zahrada, o výměře 203 m2,
aa) pozemku parc. č. 181/43, zahrada, o výměře 443 m2,
bb) pozemku parc. č. 427/5, ostatní plocha, o výměře 1242 m2,
cc) pozemku parc. č. 556/1, ostat. pl., jiná pl., ze kterého byl geometrickým plánem č. 237-245/2012 ze
dne 27. 11. 2012, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, oddělen:
(i) pozemek parc. č. 556/4, ost. pl., o výměře 1.060 m2, v katastrálním území Maxičky, který
je předmětem prodeje dle již uzavřené kupní smlouvy č. 2016-0211/OMH;
(ii) pozemek parc. č. 556/5, ostat.pl, jiná pl., o výměře 374 m2, v k.ú. Maxičky, který je
předmětem prodeje dle této smlouvy, přičemž
(iii) po oddělení těchto pozemků činí nově výměra pozemku parc. č. 556/1, k.ú. Maxičky,
ostat.pl., jiná pl., celkem 1.110 m2, kdy tento pozemek je rovněž předmětem prodeje dle
této smlouvy.
Součástí přílohy č. 1 je i souhlas příslušného stavebního úřadu s dělením pozemků ze dne
12.12.2012.
(Přílohu č. 2 této smlouvy tvoří aktuální částečný výpis z LV č. 10001 pro k. ú. Maxičky.)
2. Předmět prodeje dle této smlouvy tvoří nemovité věci specifikované v odst. 1 písm. a) až bb) tohoto
článku smlouvy a dále nově vzniklý pozemek parc. č. 556/5, ostat.pl, jiná pl., o výměře 374 m2, v k.ú.
Maxičky (viz odst. 1 písm. cc/ bod /ii/ tohoto článku smlouvy) a pozemek parc. č. 556/1, k.ú. Maxičky,
ostat.pl., jiná pl., nově o výměře 1.110 m2 (viz odst. 1 písm. cc/ bod /iii/ tohoto článku smlouvy), které
jsou nadále v této smlouvě společně označovány jen jako „převáděné nemovitosti“.
II. Předmět prodeje
1. Prodávající touto smlouvou prodává převáděné nemovitosti s veškerým příslušenstvím a součástmi, tj.
zejména stavbami na nich postavenými včetně staveb nezapsaných do katastru nemovitostí, do výlučného
vlastnictví kupujícího za vzájemně dohodnutou kupní cenu 15.100.000,- Kč (slovy patnáct milionů jedno
sto tisíc korun českých) a kupující převáděné nemovitosti se všemi součástmi a příslušenstvím do svého
výlučného vlastnictví kupuje. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně konstatují, že
předmětem převodu je i stavba čistírny odpadních vod včetně technologií postavená na pozemku parc. č.
173/18 v k. ú. Maxičky, nezapsaná v katastru nemovitostí; platnost povolení k vypouštění odpadních vod
zanikne ke dni 31.12.2017.
2. Smluvní strany výslovně konstatují, že příslušenství převáděných nemovitostí tvoří mimo jiné veškerá
vedení inženýrských sítí, zejména veškeré přípojky inženýrských sítí, které se nacházejí, byť i jen z části,
na převáděných nemovitostech. Prodávající upozorňuje kupujícího, že příslušenství převáděných
nemovitostí netvoří přípojka plynu.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, jež by uzavření smlouvy bránily.
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III. Účel koupě
1. Kupující prohlašuje a prodávající bere na vědomí, že převáděné nemovitosti kupuje za účelem realizace
svého podnikatelského záměru, který zahrnuje rekonstrukci převáděných nemovitostí a provedení
stavebních úprav na nich, včetně možného odstranění některých staveb nebo jejich částí, případného
umístění nových staveb a následné budoucí provozování hotelu (dále jen „záměr kupujícího“). Záměr
kupujícího tak zahrnuje vybudování a následné provozování hotelu s předpokládanými parametry, jež
jsou specifikovány v příloze č. 3 této smlouvy (dále jen „hotel“). Pro vyloučení pochybností platí, že
kupující je oprávněn, nikoliv však povinen, na základě svého rozhodnutí usilovat též o realizaci záměru
hotelu s parametry nižšími, než jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy, a/nebo o realizaci záměru
hotelu s parametry, které se nebudou zásadně lišit od parametrů, jež jsou uvedeny v příloze č. 3 této
smlouvy; přičemž platí, že pokud se tak kupující rozhodne, považuje se takový změněný záměr za záměr
ve smyslu této smlouvy. Nedílnou součástí záměru kupujícího bude rovněž vybudování a provozování
areálu lesoparku s vodní plochou, který bude tvořen částí převáděných nemovitostí, a dále pozemky
lesoparku (viz odstavec 3 písm. c/ tohoto článku smlouvy) s garantovaným bezplatným přístupem
veřejnosti do lesoparku s vodní plochou, sjednaným ve smlouvě o zřízení reálného břemene (viz odstavec
6 písm. a/ tohoto článku smlouvy).
2. Realizace záměru kupujícího předpokládá získání pravomocných správních rozhodnutí, zejména
územních rozhodnutí a stavebních povolení, na jejichž základě bude kupující moci na převáděných
nemovitostech a na dalších nemovitých věcech kupujícího nebo třetích osob v k. ú. Maxičky umístit a
postavit, popř. upravit stavby předpokládané záměrem kupujícího, blíže specifikované v příloze č. 3 této
smlouvy, včetně předpokládaného oplocení areálu hotelu (dále jen souhrnně „stavební povolení“).
3. Pokud to nebude v rozporu s právními předpisy, resp. s veřejným zájmem, který je prodávající povinen
chránit, poskytne prodávající za účelem naplnění záměru kupujícího, jehož součástí je rovněž naplnění
zájmu prodávajícího na zajištění bezplatného přístupu veřejnost do lesoparku s vodní plochou, následující
součinnost:
a)

ve všech řízeních, v nichž bude prodávající vystupovat jako jejich účastník, nebude jako účastník
bránit vydání takového rozhodnutí nebo stanoviska, které umožní realizaci záměru kupujícího,
zejména v rámci řízení o vydání stavebních povoleních a řízeních souvisejících, dá k takovému
rozhodnutí a/nebo stanovisku souhlas;

b)

na písemnou žádost kupujícího podpoří změnu územně plánovací dokumentace, popř. navrhne
změnu územně plánovací dokumentace, pokud bude taková změna k realizaci záměru kupujícího
nutná, a nebude-li tomu bránit postoj dotčených orgánů nebo jiných osob, bude usilovat o její
schválení; naopak nepřijme, popř. nepodpoří jakoukoliv změnu územně plánovací dokumentace,
která by realizaci záměru kupujícího bránila nebo ztěžovala,

c)

bude usilovat o nabytí vlastnictví k pozemkům parc. č. 173/1, parc. č. 173/2 a parc. č. 427/2 vše v k.
ú. Maxičky, evidovaným dnes jako lesní pozemky, dosud ve vlastnictví státu Česká republika,
s právem hospodaření pro Lesy České republiky, s. p., IČ: 421 96 451 se sídlem Přemyslova
1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, (dále jen „pozemky lesoparku“), a to na
základě směny.

4. Smluvní strany se výslovně dohodly, že prodávající kupujícímu negarantuje a nemůže garantovat kladný
výsledek správních řízení týkajících se realizace záměru kupujícího a kupujícímu v těchto případech
nevzniká jakýkoliv nárok vůči prodávajícímu, s výjimkou práva kupujícího na odstoupení od smlouvy dle
čl. IX. odst. 4 této smlouvy.
5. Smluvní strany se rovněž výslovně dohodly, že ani případné neposkytnutí součinnosti ze strany
prodávajícího kupujícímu dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy nezakládá jakýkoliv nárok kupujícího na
jakoukoliv náhradu škody nebo náhradu nákladů vynaložených na realizaci záměru kupujícího (viz čl. IX.
odst. 8 této smlouvy) a kupující se těchto nároků z důvodů případného porušení povinnosti součinnosti
prodávajícího výslovně vzdává; právo na odstoupení kupujícího dle čl. IX odst. 4 této smlouvy tím však
není dotčeno.
6. Smluvní strany konstatují, že současně s touto smlouvou uzavřou:
a) smlouvu o zřízení věcného břemene – reálného břemene zajištění provozování lesoparku s vodní
plochou na části převáděných nemovitostí za účelem rekreace a koupání s přístupem veřejnosti ve
prospěch prodávajícího (dále jen „smlouva o zřízení reálného břemene“);
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b) smlouvu budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti (dále jen „smlouva o smlouvě budoucí o
zřízení služebnosti“), kterou upraví podmínky, za nichž kupující a prodávající uzavřou v budoucnu
smlouvu o zřízení věcného břemena – služebnosti užívání pozemků lesoparku v okolí převáděných
nemovitostí kupujícím, hosty hotelu kupujícího a veřejností na základě služebnosti užívání.

IV. Kupní cena a její úhrada
1. Kupní cenu ve výši 15.100.000,- Kč a ostatní náklady spojené s převodem ve výši 2.050,-Kč uhradí
kupující na účet prodávajícího u České spořitelny, a. s., č. 19-921402389/0800, VS 1602114045, takto:
a)

část kupní ceny ve výši 755.000,- Kč byla prodávajícímu kupujícím uhrazena dne 18. 8. 2016;

b)

zbývající část kupní ceny ve výši 14.345.000,- Kč a ostatní náklady spojené s převodem ve výši
2.050,-Kč kupující uhradí na výše uvedený účet prodávajícího, a to před podáním společného
návrhu na vklad vlastnického práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, nejpozději však do třiceti (30) dnů po
podpisu této smlouvy.

2. Strana kupující a prodávající shodně prohlašují, že nebude-li zaplacena kupní cena ve lhůtě uvedené
v odst. 1 tohoto článku této smlouvy, má prodávající právo od této kupní smlouvy odstoupit
jednostranným právním úkonem, v písemné formě adresovaným straně kupující.
3. Smluvní strany konstatují, že kupní cenu považují za cenu obvyklou, když převáděné nemovitosti byly
dlouhodobě opakovaně nabízeny k prodeji a záměr jejich prodeje byl opakovaně zveřejněn, resp. se za
účelem jejich prodeje konala dvě dohadovací řízení, a nikdy nebyla na koupi převáděných nemovitostí
vznesena jiná nabídka.
V. Zveřejnění záměru prodeje a schválení prodeje zastupitelstvem
1. Záměr prodeje převáděných nemovitostí byl zveřejněn na úřední desce statutárního města Děčín od
2. 3. 2017 do 20. 3. 2017.
2. Prodej převáděných nemovitostí kupujícímu schválilo zastupitelstvo města Děčín dne 21. září 2017
usnesením Zastupitelstva města Děčín č. 17 07 05 02.
VI. Další prohlášení a závazky kupujícího
1. Kupující prohlašuje a ujišťuje prodávajícího, že ke dni podpisu této smlouvy platí a až do dne přechodu
nebezpečí škody na převáděných nemovitostech na kupujícího bude platit, že:
a)

je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a tato smlouva, jakož i závazky vyplývající pro kupujícího z této
smlouvy představují platné, účinné a závazné povinnosti kupujícího vymahatelné za podmínek zde
sjednaných;

b)

učinil všechny kroky nezbytné z hlediska svých vnitřních poměrů ke schválení uzavření této
smlouvy, přičemž na straně kupujícího se již pro účely této smlouvy nevyžadují žádné další kroky a
podpisem této smlouvy nedojde k porušení žádného zákonného předpisu žádné jurisdikce, které
podléhá kupující;

c)

podepsání této smlouvy kupujícím ani uskutečnění transakce podle této smlouvy (i) nepředstavuje
porušení jakéhokoli závazku podle jakékoli smlouvy, v níž je kupující smluvní stranou, ani usnesení
nebo rozhodnutí, jímž je kupující vázán; (ii) nebude v rozporu s jakýmkoli administrativním
požadavkem, rozhodnutím státního orgánu nebo soudu, předběžným opatřením nebo rozhodčím
nálezem;

d)

kupující není v úpadku nebo hrozícím úpadku, proti kupujícímu není zahájeno insolvenční řízení dle
zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, nebo řízení o nařízení
exekuce na majetek kupujícího podle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších
předpisů, nebo řízení o nařízení výkonu rozhodnutí nebo řízení o vydání předběžného opatření
k omezení nakládání s jeho majetkem dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů, nebo trestní stíhání podle zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění
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pozdějších předpisů, ani jakékoliv jiné obdobné řízení ať již v České republice, nebo v zahraničí,
které může být spojeno s omezením oprávnění kupujícího uzavřít tuto smlouvou, a s ohledem na
majetkové poměry kupujícího ani žádné takové řízení až do úplného a konečného vypořádání práv
a povinností z této smlouvy nehrozí.
2.

Kupující dále prohlašuje, že si převáděné nemovitosti řádně prohlédl, že je mu jejich stav dobře znám
a že nabývá převáděné nemovitosti ve stavu, v jakém se ke dni uzavření této smlouvy nacházejí, a že si
nevymínil žádné zvláštní vlastnosti převáděných nemovitostí u prodávajícího s výjimkou vlastností
uvedených v prohlášení prodávajícího v této smlouvě.
VII. Další prohlášení a závazky prodávajícího

1.

Prodávající prohlašuje a ujišťuje kupujícího, že ke dni podpisu této smlouvy platí a až do dne přechodu
nebezpečí škody na převáděných nemovitostech na kupujícího bude platit, že:

a) je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a tato smlouva, jakož i závazky vyplývající pro prodávajícího
z této smlouvy představují platné, účinné a závazné povinnosti prodávajícího vymahatelné za
podmínek zde sjednaných;

b) učinil všechny kroky nezbytné z hlediska svých vnitřních poměrů ke schválení uzavření této

smlouvy, přičemž na straně prodávajícího se již pro účely této smlouvy nevyžadují žádná řízení,
souhlasy nebo zveřejnění, zejména dle zákona č.128/2000 Sb., obecní zřízení, ve znění pozdějších
předpisů, a podpisem této smlouvy nedojde ani k porušení žádného ustanovení vnitřních předpisů
prodávajícího;

c) podepsání této smlouvy prodávajícím a provedení převodu převáděných nemovitostí dle této
smlouvy:

(i) nepředstavuje porušení jakéhokoli závazku podle jakékoli smlouvy, v níž je prodávající
smluvní stranou, ani usnesení nebo rozhodnutí, jímž je prodávající vázán, ani všeobecně
závazných právních předpisů platných v České republice;
(ii) nepovede k jakémukoli zatížení převáděných nemovitostí právy třetích stran;
(iii) není v rozporu s jakýmkoli administrativním požadavkem, rozhodnutím státního orgánu nebo
soudu, předběžným opatřením nebo rozhodčím nálezem.
2.

Prodávající dále prohlašuje a ujišťuje kupujícího, že ke dni podpisu této Smlouvy a až do dne přechodu
nebezpečí škody na převáděných nemovitostech na kupujícího bude platit, že:

a) je oprávněn nakládat s převáděnými nemovitostmi a taktéž prohlašuje, že jeho právo prodat
převáděné nemovitosti není nijak omezeno;

b) na převáděných nemovitostech neváznou žádné dluhy a s převodem převáděných nemovitostí

nepřecházejí na kupujícího žádné dluhy, tj. zejména ne dluhy, které by byly zajištěny zástavním
právem nebo jinou jistotou váznoucí na převáděných nemovitostech, zapsanou či nezapsanou
v katastru nemovitostí;

c)

převáděné nemovitosti nejsou zatíženy (zejména, avšak nikoli výlučně, zástavním právem, věcným
břemenem, předkupním právem, právem výměnku, nájemním či pachtovním právem), s výjimkou
zatížení výslovně uvedených v této smlouvě a zatížení uvedených na výpise z katastru nemovitostí,
který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, a ani převáděné nemovitosti nijak nezatíží a nebude s nimi nijak
nakládat v rozporu s touto smlouvou v období od podpisu této smlouvy smluvními stranami do dne
provedení vkladu vlastnického práva k převáděným nemovitostem do katastru nemovitostí ve
prospěch kupujícího; kupující bere na vědomí, že prodávající uzavřel jakožto pronajímatel dne
1.3.2015 nájemní smlouvu:
-

č. 03/OMH/2014 se společností Golden Hells, s.r.o., kterou pronajal uvedené
společnosti na dobu neurčitou pozemek st.p.č. 59, pozemek st.p.č. 60, pozemek st.p.č.
61, pozemek st.p.č. 62, pozemek p.p.č. 181/42, pozemek p.p.č. 181/43, pozemek p.p.č.
556/1, pozemek st.p.č. 87, pozemek st.p.č. 88, pozemek st.p.č. 89 a pozemek st.p.č. 90,
vč. staveb na uvedených pozemcích, vše k.ú. Maxičky,
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-

č. 02/OMH/2014 se společností Golden Hells, s.r.o., kterou pronajal uvedené
společnosti na dobu neurčitou mj. i pozemek st.p.č. 51/1, pozemek st.p.č.51/2,
pozemek st.p.č. 52, pozemek st.p.č. 53, pozemek st.p.č. 67, pozemek st.p.č. 68,
pozemek st.p.č. 70, pozemek st.p.č. 71, pozemek p.p.č. 169, pozemek p.p.č. 170,
pozemek p.p.č. 171, pozemek p.p.č. 172, pozemek p.p.č. 173/4, pozemek p.p.č. 173/7,
pozemek p.p.č. 173/8, pozemek p.p.č. 173/10, pozemek p.p.č. 174, pozemek
p.p.č.404/2 a pozemek p.p.č. 427/5, vč. staveb na uvedených pozemcích, vše k.ú.
Maxičky,

kupující doručil dne 29.10.2015 uvedenému nájemci výpověď z obou uvedených nájmů ze dne
26.10.2015, kdy výpovědní lhůta uplynula dne 31.1.2016 a společnost Golden Hells s.r.o. vede proti
prodávajícímu u Okresního soudu v Děčíně pod sp.zn.: 28C 97/2017 řízení, ve kterém se domáhá
určení, že předmětné výpovědi z nájmů jsou neplatná, uložení povinnosti prodávajícímu umožnit
společnosti Golden Hells s.r.o. řádné užívání předmětu nájmu, určení, že v době od 1.9.2015 do doby
odstranění závad bránících předmět nájmu užívat není společnost Golden Hells s.r.o. povinna platit
nájem dle citované nájemní smlouvy ani uhradit případné škody či náklady, které vlastním jednáním
vznikly prodávajícímu; kupující bere na vědomí, že prodávající odeslal dne 20.9.2017 společnosti
Golden Hells s.r.o. výpovědi z nájmu obou nájemních smluv a to dle čl. III odst. 3 písm. b) věta
první cit. nájemních smluv, tj. bez uvedení důvodu, jež byly společnosti Golden Hells s.r.o. doručeny
do datové schránky dne 25.9.2017, kdy výpovědi i doručenky byly kupujícímu předány mailovou
zprávou ze dne 2. října 2017; kupující podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu byly předány
mailovou zprávou ze dne 11. září 2017 listiny týkající se obou nájemních vztahů a obsah
předmětného soudního spisu; kupující prohlašuje, že k oběma nájemním smlouvám neuzavřel žádné
dohody, kterými by došlo ke změně jejich obsahu, a současně se zavazuje protokolárně předat
prodávajícímu při uzavření této smlouvy originály cit. nájemních smluv, které představují úplné
znění nájemních smluv;

c) neexistují žádné smlouvy, které by zakládaly k převáděným nemovitostem práva třetích osob, jež
dosud nejsou zapsána v katastru nemovitostí, ani nejsou u katastrálního úřadu ohledně převáděných
nemovitostí podány návrhy, které by bránily uzavření této smlouvy a o nichž dosud nebylo
pravomocně rozhodnuto;

d) převáděné nemovitosti po podpisu této smlouvy nepřevede na jiného, nezřídí k nim jiné zatížení či
právo třetích osob;

e) na převáděných nemovitostech není umístěn majetek třetích osob a že třetí osoby nejsou oprávněny
užívat převáděné nemovitosti; prodávající sděluje, že mu je známo, že vlastníci objektu rodinného
domu č.p. 58, Děčín, Maxičky a dále prodávající jakožto vlastník čistírny odpadních vod na
pozemku p.p.č. 173/18, k.ú. Maxičky, disponují platným povolením vydaným orgánem státní správy
k vypouštění odpadních vod do vodních ploch a vodních toků nacházejících se na převáděných
nemovitostech; prodávající sděluje, že mu je známo, že vlastníci pozemků p.p.č. 93/1, p.p.č. 64 a
p.p.č. 67, p.p.č. 38/1, p.p.č. 27/3, p.p.č. 27/4, p.p.č. 29/4, p.p.č. 15/8, p.p.č. 4/2 a p.p.č. 1/1, vše
zapsáno v KN pro k.ú. Maxičky, disponují platným povolením vydaným orgánem státní správy
k nakládání s odpadními vodami formou vsakování do podzemních vod;

f)

v převáděných nemovitostech není umístěno sídlo/místo podnikání žádné právnické a/nebo fyzické
osoby ani rodinná domácnost a není v nich hlášen trvalý pobyt fyzické osoby;

g) mu není známo, že by stavby na převáděných nemovitostech včetně inženýrských sítí nebyly
postaveny nebo užívány v souladu s právními předpisy;

h) převáděné nemovitosti nejsou dle vědomí prodávajícího předmětem žádných rozhodnutí orgánů

veřejné správy, která nařizují jakékoli provedení změn, úprav, oprav, odstranění, úhradu pokut či
poplatků, zdržení se užívání, omezení užívání, a dle vědomosti prodávajícího ani nehrozí, že taková
nebo obdobná rozhodnutí budou vydána;

i)

k převáděným nemovitostem je zajištěn neomezený přístup a příjezd z veřejné komunikace;

j)

dle vědomí prodávajícího na převáděných nemovitostech neváznou restituční nároky nebo nároky na
zpětný převod vlastnictví;

k) převáděné nemovitosti nejsou dle vědomí prodávajícího zatíženy ekologickými škodami (tedy
zejména že jsou prosté jakýchkoli životnímu prostředí nebo zdraví škodlivých látek);
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l)

prodávajícímu nejsou známy žádné skutečnosti o tom, že se na převáděných nemovitostech nacházejí
nějaké archeologické nálezy nebo že se nacházejí na území, které by z hlediska archeologických
zájmů bylo kritické, že by k nim byla nějaká rozhodnutí památkového úřadu nebo omezující
podmínky v souvislosti s ochranou památek a že ani nebyla zahájena příslušná řízení nebo nebyly
podány odpovídající žádosti na zahájení řízení; kupující bere na vědomí, že se převáděné nemovitosti
dle sdělení orgánu územního plánování nacházejí na území, které mohlo být osídleno člověkem a
mohly by se zde vyskytovat věci nebo soubory věcí, která jsou dokladem nebo pozůstatkem života
člověka a jeho činnosti od počátku jeho vývoje do novověku, a které se zachovaly zpravidla pod
zemí

m) prodávajícímu není známo, že by byl účastníkem soudního, rozhodčího, exekučního, insolvenčního

ani správního řízení, které by mohlo mít vliv na plnění jeho povinností dle této smlouvy, a dle
vědomí prodávajícího žádné takové řízení ani nehrozí; dle jeho vědomosti také nejsou převáděné
nemovitosti ani žádná jejich část předmětem jakéhokoli nároku třetích osob; to vše vyjma soudního
sporu vedeného mezi prodávajícím a společností Golden Hells s.r.o. u Okresního soudu v Děčíně
pod sp.zn.: 28C 97/2017 a nároků uvedenou společností v tomto sporu uplatněných - viz čl. VII odst.
2 písm. c) této smlouvy; a

n) prodávajícímu není známo, že by převáděné nemovitosti byly zatíženy jakýmikoli právními vadami

a/ nebo faktickými vadami, které by samy o sobě nebo ve spojení s jinými vadami bránily nebo
ztěžovaly realizaci záměru kupujícího, s výjimkou skutečností uvedených v příloze č. 4 této
smlouvy,
a

o) mu není známo, že by na převáděných nemovitostech byly materiály šířící infekci, jež by byly
v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, a/nebo jež by mohly ohrozit zdraví obyvatelstva.

3.

Kupující bere na vědomí sdělení prodávajícího o stavu převáděných nemovitostí, uvedené v příloze č. 4
této smlouvy.

4.

Smluvní strany shodně prohlašují, že záměr prodeje převáděných nemovitostí dle čl. V odst. 1 této
smlouvy považují za záměr, který je souladný s právním řádem, byl řádně a v souladu s příslušnými
právními předpisy zveřejněn, a zavazují se, že žádná z nich nebude zpochybňovat platnost této smlouvy
zpochybňováním záměru a způsobu jeho zveřejnění, ani se z takového důvodu nebude domáhat
odstoupení od této smlouvy.

VIII. Návrh na vklad do katastru nemovitostí a předání převáděných nemovitostí
1. Obě smluvní strany se dohodly, že společný návrh na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického
práva do katastru nemovitostí podá na Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín,
výhradně prodávající, a to do pěti (5) pracovních dní od zaplacení kupní ceny dle článku IV. této
smlouvy.
2. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost potřebnou ke splnění všech náležitostí
a požadavků katastrálního úřadu tak, aby byl v katastru nemovitostí proveden vklad vlastnického práva
dle této smlouvy ve prospěch kupujícího. Pokud by příslušný katastrální úřad na základě podaného
návrhu a této smlouvy odmítl zcela či zčásti provést vklad vlastnického práva dle této smlouvy ve
prospěch kupujícího do katastru nemovitostí, resp. příslušný návrh zamítl, jsou smluvní strany povinny
do třiceti (30) dnů od zjištění takové skutečnosti upravit návrh na vklad, podat nový návrh na vklad,
případně opravit tuto smlouvu či uzavřít tuto smlouvu znovu po opravení vad vytýkaných katastrálním
úřadem tak, aby byl proveden vklad vlastnického práva ve smyslu této smlouvy do katastru nemovitostí.
3. Vlastnické právo ke všem převáděným nemovitostem nabývá kupující ke dni provedení vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
4. Nebezpečí škody přechází na kupujícího dnem předání převáděných nemovitostí kupujícímu.
5. Prodávající předá kupujícímu převáděné nemovitosti ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů ode dne provedení
vkladu vlastnického práva Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, ve prospěch
kupujícího. Nepředá-li prodávající převáděné nemovitosti v této lhůtě, má se za to, že převáděné
nemovitosti byly předány k poslednímu dni lhůty a kupující je oprávněn s nimi nakládat, jako kdyby mu
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byly předány. Nepřevezme-li kupující převáděné nemovitosti v uvedené lhůtě, přechází na něj nebezpečí
škody na převáděných nemovitostech marným uplynutím této lhůty.
6. Smluvní strany se dohodly, že převáděné nemovitosti prodávající předá kupujícímu řádně vyklizené od
všech movitých věcí, které nejsou spojeny s převáděnými nemovitostmi tak, že by jejich odstranění
vyžadovalo jejich demontáž, s výjimkou věcí určených kupujícím.
7. O předání a převzetí převáděných nemovitostí sepíší smluvní strany předávací protokol, jehož součástí bude
stav elektroměru, vodoměru a případně dalších měřičů energií. Prodávající poskytne kupujícímu veškerou
součinnost k převedení či ukončení smluv na dodávky energií, odběru vody a dalších služeb ve lhůtě deseti
(10) kalendářních dnů od předání převáděných nemovitostí. Prodávající se zavazuje zaplatit kupujícímu
veškeré nedoplatky vzniklé vůči dodavatelům energií za dobu do předání převáděných nemovitostí, pokud
tyto nedoplatky budou dodavateli energií nárokovány po kupujícím.
8. Kupující se zavazuje, že bez zbytečného odkladu po předání a převzetí převáděných nemovitostí zajistí na
svůj náklad ostrahu a údržbu převáděných nemovitostí tak, aby byl zachován stav převáděných nemovitostí
minimálně ke dni jejich předání a převzetí a nedocházelo ke zhoršování jejich stavu nad rámec běžného
opotřebení.
9. Kupující se zavazuje bez zbytečného odkladu po předání a převzetí převáděných nemovitostí pojistit
stavby, které jsou součástí převáděných nemovitostí, a to minimálně na částku odpovídající jejich hodnotě
v době jejich převzetí kupujícím.
10.Smluvní strany se dohodly, že v souladu s aktuálním zněním zákona č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí
nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů účinném od 1. 11. 2016, je poplatníkem daně z nabytí
nemovitých věcí kupující.
11.Správní poplatek za podání tohoto společného návrhu zaplatí kupující, a to tak, že v den podpisu této
smlouvy předá prodávajícímu hotovost ve výši 1.000,- Kč.
IX. Ukončení smlouvy a vypořádání při ukončení smlouvy
1. Tuto smlouvu nelze vypovědět.
2. Kupující má právo odstoupit od této smlouvy, pokud:
a)

nebude proveden vklad vlastnického práva k převáděným nemovitostem ve prospěch kupujícího do
katastru nemovitostí ani do 30. 9. 2018, nebo

b)

jakékoli prohlášení prodávajícího v této Smlouvě se ukáže jako nepravdivé, nesprávné či zavádějící,
a prodávající takovou nepravdivost, nesprávnost či zavádějící charakter prohlášení na své náklady
neodstraní do třiceti (30) dnů od obdržení písemné výzvy kupujícího, aby tak učinil (takováto
předchozí výzva kupujícího se nevyžaduje, pokud je zjevné, že vadný stav věci není možné napravit),
a to za podmínky, že v důsledku takového nesprávného, nepravdivého či zavádějícího prohlášení
vznikla nebo hrozí nemožnost realizace záměru kupujícího nebo podstatné ztížení realizace záměru
kupujícího dle této smlouvy;

c)

prodávající poruší svou povinnost sjednanou ve smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti (viz
čl. III. odst. 6 písm. b/ této smlouvy) uzavřít s kupujícím smlouvu o zřízení služebnosti užívání
pozemků lesoparku specifikovaných ve smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti za podmínek
v ní sjednaných, a toto porušení povinnosti neodstraní do třiceti (30) dnů od obdržení písemné výzvy
kupujícího.

3. Prodávající má právo odstoupit od této smlouvy v případě, pokud nebude proveden vklad vlastnického

práva k převáděným nemovitostem ve prospěch kupujícího do katastru nemovitostí ani do 30. 9. 2018.

4. Kupující má právo odstoupit od této Smlouvy též,
a)

pokud přes přiměřené úsilí a součinnost kupujícího, které od něj lze spravedlivě požadovat, stavební
povolení ve smyslu čl. III. odst. 2 této smlouvy nenabudou právní moci do 30. 6. 2021, a to přesto, že
mu žádná závažná skutečnost nebránila v zahájení všech správních řízení směřujících k vydání
stavebních povolení nejpozději do 30. 9. 2020, nebo

b)

se před nabytím právní moci stavebních povolení ukáže, že záměr kupujícího je nerealizovatelný nebo
jen velmi obtížně realizovatelný, včetně případů, kdy by záměr byl realizovatelný jen způsobem
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spojeným s neobvykle nebo nepřiměřeně vysokými náklady na realizaci, přičemž za záměr obtížně
realizovatelný se považují zejména případy, kdy
(i) prodávající se nestane do 30. 9. 2018 vlastníkem pozemků lesoparku, tj. pozemků parc. č. 173/1,
parc. č. 173/2 a parc. č. 427/2, vše v k. ú. Maxičky, dle smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti, nebo ve lhůtě 12 měsíců od doručení výzvy kupujícího prodávajícímu k zajištění
rozhodnutí o odnětí pozemků lesoparku plnění funkcí lesa nenabude právní moci rozhodnutí o
odnětí těchto pozemků plnění funkcí lesa, a to přes přiměřené úsilí a součinnost kupujícího, které
od něj lze spravedlivě požadovat, přičemž kupující je oprávněn uvedenou výzvu učinit nejdříve
poté, co se prodávající stane vlastníkem pozemků lesoparku; nebo
(ii) v rámci řízení směřujících k realizaci záměru bude vydáno zamítavé pravomocné rozhodnutí či
zamítavé stanovisko nebo vyjádření dotčeného orgánu veřejné správy, které nebude možné bez
nepřiměřeného úsilí nebo bez vysokých nákladů včas změnit ve prospěch kupujícího, a to přes
přiměřené úsilí a součinnost kupujícího, které od něj lze spravedlivě požadovat; nebo
(iii) třetí osoba docílí vydání rozhodnutí orgánu veřejné moci (zejména předběžné opatření), kterým
bude kupujícímu uložen zákaz nebo jiné omezení při realizaci záměru kupujícího, přičemž důvod
takového rozhodnutí bude mít svůj základ ve vztahu založeném mezi třetí osobou a prodávajícím.
Právo kupujícího na odstoupení dle odst. 4 písm. a) a b) tohoto článku této smlouvy zaniká,
a) nebude-li realizováno do 31. 12. 2021, nebo
b) kupující se práva na odstoupení dle odst. 4 tohoto článku této smlouvy výslovně vzdá.
5. Případné odstoupení od smlouvy bude realizováno doručením písemného oznámení oprávněné strany
o odstoupení druhé smluvní straně, a to s účinky k okamžiku takového doručení. Odstoupením nebude
dotčena platnost a účinnost ustanovení této smlouvy, u nichž z povahy věci vyplývá, že mají trvat i po
takovém případném odstoupení.
6. Smluvní strany se dohodly, že z jiných než touto smlouvou výslovně sjednaných důvodů od této smlouvy
odstoupit nelze, a pro vyloučení případných pochybností tímto také výslovně vylučují aplikaci všech
zákonných ustanovení, která by jinak odstoupení kterékoliv ze smluvních stran umožnila.
7. Smluvní strany se výslovně dohodly na těchto principech vypořádání v případech neplatnosti této smlouvy
nebo v případech odstoupení od této smlouvy:
a) v případech neplatnosti této smlouvy nebo v případech odstoupení od této smlouvy je vždy
(i) prodávající povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu, a to bez úroků; a
(ii) kupující povinen vrátit převáděné nemovitosti ve stavu nikoliv horším, než v jakém je převzal, a
v případě zhoršení jejich stavu je povinen uhradit prodávajícímu finanční náhradu odpovídající
zhoršení převáděných nemovitostí;
b) v případě
(i)

odstoupení od smlouvy kupujícím dle odst. 2 písm. a) tohoto článku této smlouvy, nebo

(ii)

odstoupení od smlouvy kupujícím dle odst. 4 písm. a) tohoto článku této smlouvy, nebo

(iii)

odstoupení od smlouvy kupujícím dle odst. 4 písm. b) tohoto článku této smlouvy, nebo

(iv)

odstoupení od smlouvy prodávajícím dle odst. 3 tohoto článku této smlouvy; nebo

(v)

odstoupení od smlouvy prodávajícím dle odst. 2 článku IV. této smlouvy; nebo

(vi)

neplatnosti z důvodů na straně kupujícího, přičemž za neplatnost smlouvy z důvodů na straně
kupujícího se považují zejména případy, kdy bude důvodem neplatnosti skutečnost, které se
týkalo nepravdivé prohlášení nebo ujištění kupujícího obsažené v této smlouvě

není prodávající povinen hradit kupujícímu jakékoliv platby nad rámec vrácení kupní ceny, tj. zejména
není povinen hradit jakoukoliv náhradu nákladů vynaložených kupujícím na realizaci záměru, na
ostrahu a údržbu převáděných nemovitostí včetně pojistného, a to ani nárok na případné zhodnocení
převáděných nemovitostí;
c) v případě
(i)

odstoupení od smlouvy kupujícím dle odst. 2 písm. b) nebo c) tohoto článku této smlouvy, nebo
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(ii)

neplatnosti smlouvy z důvodů na straně prodávajícího, přičemž za neplatnost smlouvy z důvodů
na straně prodávajícího se považují zejména případy, kdy bude důvodem neplatnosti skutečnost,
které se týkalo nepravdivé prohlášení nebo ujištění prodávajícího obsažené v této smlouvě, a
naopak se s ohledem na ujednání čl. VII odst. 4 této smlouvy za neplatnost smlouvy z důvodů na
straně prodávajícího nepovažuje neplatnost z důvodu vady záměru převáděných nemovitostí dle
čl. V odst. 1 této smlouvy,

je prodávající povinen uhradit kupujícímu částku ve výši odpovídající v daném čase a místě obvyklé
ceně nákladů vynaložených kupujícím na ostrahu a údržbu převáděných nemovitostí, včetně
zaplaceného pojistného; dále je prodávající povinen uhradit kupujícímu částku ve výši odpovídající
v daném čase a místě obvyklé ceně ostatních nákladů vynaložených kupujícím na realizaci záměru
kupujícího a kupující je povinen předat prodávajícímu veškerá plnění, která za náklady uhrazené
prodávajícím získal, pokud to povaha plnění připouští, a převést na prodávajícího veškerá práva
k takovým plněním (zejména k studiím, projektové dokumentaci apod.);
d)

v případech neplatnosti této smlouvy z důvodů jiných než uvedených pod písm. b) nebo c) tohoto
odstavce tohoto článku této smlouvy nebo v případech jiného ukončení nebo zrušení této smlouvy
neuvedených pod písm. b) nebo c) tohoto odstavce tohoto článku této smlouvy je prodávající povinen
nad rámec vrácení kupní ceny zaplatit kupujícímu případné zhodnocení převáděných nemovitostí.

8. „Náklady na realizaci záměru“ se rozumějí investiční náklady na realizaci záměru, zejména náklady na
terénní práce, na rekonstrukci staveb, stavební úpravy stávajících staveb včetně případného odstranění
některých z nich nebo jejich částí, na umístění a vybudování staveb nových, a další náklady související s
realizací záměru kupujícího včetně projektových, přípravných a souvisejících prací, které kupující hodlá po
nabytí vlastnického práva k převáděným nemovitostem vynaložit v souladu se záměrem kupujícího.
9. Odstoupí-li kterákoli ze smluvních stran od této smlouvy nebo ukáže-li se nebo stane-li se tato smlouva
neplatnou, není kupující povinen uhradit prodávajícímu za užívání převáděných nemovitostí v období od
jejich předání dle této smlouvy do uplynutí 30 dní od účinnosti odstoupení od této smlouvy, popř. do
uplynutí 30 dní od právní moci rozhodnutí určujícího neplatnost této smlouvy, žádnou úplatu.
10.Smluvní strany se dohodly, že ujednání tohoto článku smlouvy nijak neomezují rozsah práv a povinností
smluvních stran vyplývající ze zákonné úpravy náhrady majetkové a nemajetkové újmy (§ 2894 a násl.
OZ); v případě neplatnosti této smlouvy či odstoupení od smlouvy dle čl. IX. této smlouvy je však nárok na
náhradu majetkové či nemajetkové újmy zahrnut do nároku smluvní strany dle čl. IX., odst. 1 až 9 této
smlouvy, a takto je vypořádán.
X. Závěrečná ustanovení
1. Pokud se jakákoli ustanovení této smlouvy stanou nebo ukážou neplatnými, nebude to mít vliv na platnost
a závaznost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatná ustanovení
novými ustanoveními, jejichž obsah bude odpovídat smyslu vyjádřenému původními ustanoveními této
smlouvy. Smluvní strany zejména výslovně konstatují, že neplatnost této smlouvy nebo odstoupení od ní se
nijak nedotýká platnosti ujednání o vypořádání v případě odstoupení nebo neplatnosti smlouvy dle čl. IX.
odst. 7 až 9 této smlouvy.
2. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí českým právem, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „OZ“). Smluvní strany vylučují použití ustanovení
§ 1888 odst. 2 a § 1978 OZ.
3. Jakékoli změny nebo dodatky k této smlouvě musejí být učiněny písemnou formou a řádně podepsány
oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany si sjednaly, že nejsou oprávněny postoupit, zastavit ani jakkoli disponovat s pohledávkami
vůči druhé smluvní straně, které vzniknou na základě a/nebo v souvislosti s touto smlouvou.
5. Smluvní strany si sjednaly, že žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného
souhlasu druhé smluvní strany jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky vyplývající z této smlouvy
nebo s ní související, proti jakémukoliv nároku druhé smluvní strany, ani započíst jakékoliv své
pohledávky vůči druhé smluvní straně proti jakémukoliv nároku druhé smluvní strany, vyplývajícímu z této
smlouvy nebo s ní souvisejícímu.
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6. Tato smlouva nabývá platnosti a obligačněprávních účinků dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami.
Podpisy smluvních stran musejí být úředně ověřeny. Věcněprávních účinků nabývá vkladem do katastru
nemovitostí.
7. Smluvní strany výslovně konstatují, že tato smlouva není smlouvou závislou na jakékoliv jiné smlouvě.
Neplatnost jakékoliv jiné smlouvy nebo její části uzavřené mezi smluvními stranami, včetně smlouvy
č. 2016-0211/OMH a/nebo smlouvy o zřízení reálného břemene a/nebo smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení služebnosti, tak nezakládá a nezpůsobuje neplatnost této smlouvy ani jakékoliv její části.
8. V případě neplatnosti nebo odstoupení od této smlouvy se s účinky ex tunc ruší smlouva o smlouvě
budoucí o zřízení reálného břemene a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.
9. Tato smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce. Prodávající a kupující obdrží každý po
jednom výtisku, opatřeným prostými podpisy, a jeden výtisk s úředně ověřenými podpisy, jenž je určen pro
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, obdrží prodávající.
10. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich svobodné a vážně projevené vůli a že
nebyla učiněna v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, což po přečtení této kupní smlouvy stvrzují
svými podpisy.
11. Přílohy:
Příloha č. 1:

Geometrický plán č. 237-245/2012 ze dne 27. 11. 2012, vč. souhlas příslušného
stavebního úřadu s dělením pozemků ze dne 12.12.2012.

Příloha č. 2:
Příloha č. 3:
Příloha č. 4:

Částečný výpis z LV č. 1001 pro k. ú. Maxičky, obec Děčín ze dne 12.10.2017 - kopie
Specifikace záměru kupujícího
Sdělení prodávajícího

V Děčíně dne

V Děčíně dne

__________________________
ARMEX Oil, s.r.o.
Ing. Antonín Hlavsa
jednatel
____________________________
statutární město Děčín
Mgr. Marie Blažková
primátorka statutárního města Děčín
__________________________
ARMEX Oil, s.r.o.
Hynek Sagan
jednatel
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STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
IČO 002 61 238
se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38, Děčín IV
zastoupené Mgr. Marií Blažkovou, primátorkou statutárního města Děčín
(dále jen „město Děčín“)
a
ARMEX Oil, s.r.o.
IČO 254 03 460
se sídlem Mánesova 2022/13, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 15492
zastoupená Ing. Antonínem Hlavsou, jednatelem, a Hynkem Saganem, jednatelem
(dále jen „společnost“)
(společně označované též jako „smluvní strany“)
uzavřely níže psaného dne tuto
SMLOUVU O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE – REÁLNÉHO
BŘEMENE
č. 2017-0582/OMH
(dále jen „smlouva“)
I. Úvodní ustanovení a předmět smlouvy
1. Společnost jako kupující a město Děčín jako prodávající uzavřely kupní smlouvu č. 2017-0581/OMH
(dále jen „kupní smlouva“), na jejímž základě společnost nabude vlastnické právo k souboru nemovitých
věcí nacházejících se v katastrálním území Maxičky, obci Děčín, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 10001
vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro k. ú. Maxičky, které
jsou specifikovány v čl. I. odst. 1 kupní smlouvy, jejíž znění tvoří přílohu č.1 této smlouvy (dále jen
„areál Maxičky“).
2. Společnost areál Maxičky kupuje za účelem realizace svého podnikatelského záměru, který zahrnuje
rekonstrukci areálu Maxičky a provedení stavebních úprav na něm, včetně možného odstranění některých
staveb nebo jejich částí, případného umístění nových staveb, a následné budoucí provozování hotelu (dále
jen „záměr společnosti“). Záměr společnosti je blíže specifikován v kupní smlouvě, jejíž znění tvoří
přílohu č. 1 této smlouvy. Nedílnou součástí záměru je rovněž provozování „lesoparku s vodní plochou“
za účelem koupání a rekreace pro veřejnost, který bude tvořen částí areálu Maxičky (viz odst. 1 tohoto
článku smlouvy) a pozemky lesoparku (viz odstavec 3 písm. b/ tohoto článku smlouvy) s garantovaným
bezplatným přístupem veřejnosti do lesoparku s vodní plochou, sjednaným v této smlouvě ve formě
zřízení reálného břemene jakožto věcného břemene dle ustanovení § 1303 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“).
3. Záměr společnosti včetně zajištění provozu lesoparku s vodní plochou za účelem koupání a rekreace
s přístupem veřejnosti je v úspěšně realizovatelný pouze v případě, že
a) společnosti se podaří získat ve správních řízeních souvisejících s realizací záměru společnosti
pravomocná kladná rozhodnutí, a to zejména v řízeních směřujících k získání pravomocných
územních rozhodnutí a stavebních povolení, potřebných k realizaci záměru společnosti, na jejichž
základě bude moci společnost v areálu Maxičky a na dalších nemovitých věcech třetích osob v k. ú.
Maxičky umístit a postavit, popř. odstranit nebo upravit stavby a provádět činnosti předpokládané
záměrem společnosti nebo potřebné k jeho realizaci (dále jen souhrnně „stavební povolení“); a
b) bude zřízeno věcné břemeno – služebnost užívání, která bude společnost opravňovat k užívání
pozemků parc. č. 173/1, parc. č. 173/2 a parc. č. 427/2, vše v k. ú. Maxičky, evidované dnes jako
lesní pozemky, dosud ve vlastnictví státu Česká republika, s právem hospodaření pro Lesy České
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republiky, s. p., IČ: 421 96 451 se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec
Králové, (dále jen „pozemky lesoparku“), a vybudovat a provozovat na nich a na části areálu
Maxičky lesopark s vodní plochou s právem užívání pozemků lesoparku ve prospěch společnosti
(dále jen „služebnost užívání“); podmínky věcného břemene - služebnosti užívání - spolu strany
ujednaly ve smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti (viz čl. III. odst. 2 této smlouvy).
II. Zřízení reálného břemene a základní podmínky zajištění provozování lesoparku s vodní plochou
1. Společnost tímto zřizuje reálné břemeno jakožto druh věcného břemene ve smyslu § 1257 a násl. OZ k
zajištění provozování lesoparku s vodní plochou za podmínek sjednaných v této smlouvě (dále jen
„reálné břemeno“), a to jako věcné právo in personam ve prospěch města Děčín, zatěžující v souladu
s ustanovením § 1303 odst. 1 OZ
a)

pozemek parc. č. 169, ostatní plocha, o výměře 10.069 m2,

b)

pozemek parc. č. 170, vodní plocha, o výměře 4.016 m2,

c)

pozemek parc. č. 171, ostatní plocha, o výměře 4.125 m2,

d)

pozemek parc. č. 172, vodní plocha, o výměře 14.704 m2,

vše v k. ú. Maxičky, (dále jen „zatížené pozemky“),
2. Reálné břemeno se zřizuje tak, že společnost i každý budoucí vlastník zatížených pozemků je zavázán
vůči městu Děčín zajistit na těchto zatížených pozemcích provozování lesoparku s vodní plochou za
účelem koupání a rekreace s bezúplatným přístupem veřejnosti, zejména občanů a návštěvníků města
Děčín, a to tak, že:
a) zajistí sečení trávy na zatížených pozemcích v termínech do 10. 6. a 15. 8. běžného roku,
b) zajistí umístění odpadkových košů na zatížených pozemcích včetně svozu odpadků,
c) zajistí péči a údržbu stromů a keřů na zatížených pozemcích, zejména za účelem předcházení škodám
na zdraví a majetku osob, např. pádem stromu (keře) či větve ze stromu (keře),
a město Děčín tento závazek společnosti přijímá.
3. Společnost se zavazuje, že na zatížených pozemcích bude zajišťovat v rámci výkonu reálného břemene
provozování lesoparku s vodní plochou s bezplatným přístupem veřejnosti za těchto podmínek:
a) veřejnosti budou zatížené pozemky přístupné za účelem rekreace a koupání s tím, že pohyb může být
v některých částech omezen na pohyb po upravených cestách a s možností regulace, včetně zákazu
vstupu do určitých částí v přiměřeném a obvyklém rozsahu, a to z důvodů technických, z důvodů
bezpečnostních, z důvodů ochrany přírody nebo z důvodů obdobných; smluvní strany výslovně
sjednávají, že během realizace výstavby hotelu a/nebo realizace lesoparku s vodní plochou bude vstup
veřejnosti na zatížené pozemky zakázán; jakékoliv takovéto omezení vstupu bude platit pro občany a
návštěvníky města Děčín ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako pro hosty hotelu, včetně
stejného rozsahu a stejných podmínek regulace přístupných a nepřístupných míst, nestanoví-li tato
smlouva výslovně jinak;
b) kapacita návštěvnosti zatížených pozemků pro veřejnost může být omezena v rozsahu přiměřeném
velikosti a druhu zatížených pozemků, a po vybudování hotelu může být tato kapacita omezena pouze
tak, aby byla minimálně stejná jako ubytovací kapacita hotelu;
c) společnost nebo jí určená osoba nebude oprávněna vybírat za vstup na zatížené pozemky od veřejnosti
žádné vstupné; tím není dotčeno právo vybírat poplatky za užívání sportovišť umístěných na
zatížených pozemcích a regulovat jejich užívání;
d) zatížené pozemky budou pro veřejnost přístupny minimálně 6 dní v týdnu (vždy však ve dnech
pracovního klidu – sobota, neděle, státní a ostatní svátek), a to v období od 15. 4. do 15. 10. každého
kalendářního roku minimálně od 10:00 hodin do 18:00 hodin, v období od 16. 10. do 14. 4. od 11:00
do 16:00 hodin;
e) další podmínky návštěvy zatížených pozemků se budou v ostatních, touto smlouvou neřešených
ohledech, řídit návštěvním řádem vydaným společností, který bude odpovídat obvyklým návštěvním
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řádům obdobných lesoparků s vodní plochou a který společnost předloží městu Děčín vždy alespoň 30
dnů před jeho účinností; smluvní strany výslovně konstatují, že společnost bude oprávněna znemožnit
vstup osobám, které budou pod vlivem omamných nebo návykových látek a/nebo jejich stav bude
obtěžovat ostatní návštěvníky zatížených pozemků nebo areálu Maxičky;
f) smluvní strany výslovně konstatují, že pojem rekreace v rámci této smlouvy nezahrnuje jakoukoliv
formu táboření, stanování nebo nocování na zatížených pozemcích a tyto činnosti budou v lesoparku
s vodní plochou zakázány;
g) v rámci lesoparku s vodní plochou bude zajištěn z pozemku parc. č. 171 v k. ú. Maxičky přístup
k vodní ploše nádrže umístěné na pozemku parc. č. 172, k. ú. Maxičky (dále též jen „vodní nádrž
Maxičky“), a společnost nebude bránit návštěvníkům lesoparku s vodní plochou v koupání ve vodní
nádrži Maxičky na jejich vlastní nebezpečí, nicméně smluvní strany výslovně sjednávají, že
společnost není povinna zajišťovat v rámci provozování lesoparku s vodní plochou dle této smlouvy a
v rámci reálného břemene dle této smlouvy provozování přírodního koupaliště ve smyslu § 6 odst. 1
písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.
4. Reálné břemeno se zřizuje jako bezúplatné.
5. Reálné břemeno provozování lesoparku s vodní plochou dle této smlouvy se zřizuje jako časově
neomezené, přičemž smluvní strany se shodly v souladu s ustanovením § 1304 OZ na těchto podmínkách
výkupu:
i. záměr výkupu musí společnost sdělit nejpozději dvanáct (12) měsíců před požadovaným datem
zrušení reálného břemene;
ii. částka výkupu činí 5.000.000,- Kč navýšená vždy k 1. 2. kalendářního roku o průměrnou roční míru
inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen v prosinci
předchozího kalendářního roku dle údajů Českého statistického úřadu a je splatná nejpozději šest (6)
měsíců před požadovaným datem.
6. Reálné břemeno je sjednáno s rozvazovací podmínkou, a to tak, že zanikne, pokud dojde k zániku
služebnosti užívání zřízené smlouvou o zřízení věcného břemene – služebnosti, k jejímuž uzavření se
strany zavázaly v smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti (viz čl. III. odst. 2 této smlouvy).
7. Smluvní strany výslovně konstatují, že společnost je oprávněna zajistit provozování lesoparku s vodní
plochou na zatížených pozemcích v širším rozsahu, než je sjednáno v této smlouvě.
8. Smluvní strany výslovně konstatují, že společnost je oprávněna zajistit provoz lesoparku s vodní plochou
na zatížených pozemcích též prostřednictvím třetí osoby na základě manažerské smlouvy, nájemní
smlouvy nebo smlouvy o pachtu nebo jiné obdobné smlouvy.
9. Společnost je oprávněna dle svého rozhodnutí uzavřít, a to po doručení oznámení o době uzavření
doručeném městu Děčín nejpozději jeden týden před plánovaným uzavřením, lesopark s vodní plochou
pro veřejnost a omezit vstup do areálu na hosty hotelu nebo jiné osoby určené společností nad rámec
ostatních podmínek sjednaných v této smlouvě maximálně v rozsahu 15 dní v kalendářním roce, nejvýše
však vždy 3 dny v řadě, a to:
- v době od 1. 1. do 15. 6. a od 15. 9. do 31. 12. každého kalendářního roku v jakýkoli den v týdnu bez
omezení;
- v době od 16. 6. do 14. 9. každého kalendářního roku v době od pondělí do pátku, vyjma státního svátku
či ostatního svátku, bez omezení a ve vztahu k sobotě, neděli, státnímu či ostatnímu svátku vždy jen tak,
aby interval od předchozí omezením dotčené soboty/neděle, státního či ostatního svátku byl minimálně
30 dní.
10. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude společnost v rozporu s touto smlouvou bránit veřejnosti
v přístupu na zatížené pozemky, bude povinna zaplatit městu Děčín smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč
za každý i započatý den porušení povinnosti, a to za těchto podmínek:
a) veřejnosti bylo bráněno ve vstupu na zatížené pozemky v rozporu s touto smlouvou po dobu delší než
4 hodiny, a současně
b) společnost byla v průběhu neoprávněného zabraňování vstupu veřejnosti na zatížené pozemky
městem Děčín písemně vyzvána ke zjednání nápravy, a to sms zprávou na telefonní číslo:
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+421 904 825 944 (Peter Kovalčík) a elektronickou poštou na emailovou adresu
peter.kovalcik@armexgroup.com (přičemž tyto oba korespondenční údaje je společnost oprávněna
měnit písemným oznámením městu Děčín) a nápravu nezjednala ani ve lhůtě 2 hodin.
11. Je-li to možné, tj. nejedná-li se o nepředvídatelné případy omezení, je společnost povinna oznámit
alespoň tři dny předem elektronickou poštou na emailovou adresu tiskovy.mluvci@mmdecin.cz a
posta@mmdecin.cz omezení nebo zákaz vstupu na zatížené pozemky, k nimž dochází v souladu s touto
smlouvou a které se týkají více než 50 % plochy zatížených pozemků. Pro případ porušení této
povinnosti společnosti se sjednává smluvní pokuta 500,- Kč za každý jednotlivý případ takového
porušení. V případě, že v průběhu 6 po sobě jdoucích kalendářních měsíců dojde k takovému porušení
uvedené povinnosti více než třikrát, zvyšuje se smluvní pokuta za každé další porušení na 2.000,- Kč.
III. Podmínky rozšíření povinností společnosti provozovat lesopark s vodní plochou
1. Smluvní strany se současně dohodly na podmínkách, za nichž rozšíří okruh plnění, která je povinen na
základě reálného břemene zajišťovat každý vlastník zatížených pozemků.
2. Smluvní strany konstatují, že současně s touto smlouvou uzavřou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene - služebnosti (dále jen „smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti“), kterou
upraví podmínky, za nichž společnost a město Děčín uzavřou v budoucnu smlouvu o zřízení věcného
břemene – služebnosti, která bude společnost jakožto vlastníka pozemků tvořících areál Maxičky (viz čl.
I. odst. 1 této smlouvy) opravňovat k užívání pozemků parc. č. 173/1, parc. č. 173/2 a parc. č. 427/2, vše
v k. ú. Maxičky, společností, hosty hotelu společnosti a veřejností na základě služebnosti užívání (dále
rovněž „smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti“).
3. Smluvní strany se tak dohodly, že po splnění těchto podmínek:
a) byl proveden vklad vlastnického práva společnosti k areálu Maxičky dle kupní smlouvy;
b) byla v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti uzavřena smlouva o zřízení
služebnosti dle odst. 2 tohoto článku této smlouvy a byl proveden vklad služebnosti k pozemkům
lesoparku ve prospěch společnosti dle uvedené smlouvy o zřízení služebnosti;
c) byl zahájen provoz hotelu v areálu Maxičky; a
d) bylo dokončeno vyčištění pozemků lesoparku a příprava na užívání pozemků lesoparku jakožto
lesoparku s vodní plochou v režimu dle tohoto článku této smlouvy
se mění obsah reálného břemene tak, že společnost i každý budoucí vlastník zatížených pozemků bude
zavázán vůči městu Děčín zajistit v rámci provozování lesoparku s vodní plochou za účelem koupání a
rekreace s bezúplatným přístupem veřejnosti nad rámec plnění sjednaných v čl. II. odst. 2 této smlouvy
tato plnění:
a) na zatížených pozemcích a na pozemcích lesoparku umístí a/nebo vybuduje zařízení a/nebo drobné
stavby obvyklé pro lesoparky s vodní plochou, tj. např. lavičky, odpadkové koše, herní prvky pro děti
a/nebo seniory, cvičební prvky, altány, toalety apod. (dále jen „zařízení lesoparku s vodní plochou“);
b)

zajistí údržbu a opravy zařízení zatížených pozemků, včetně péče o zeleň lesoparku s vodní plochou
s vyšší frekvencí (např. pravidelné sečení trávy na zatížených pozemcích)

c)

zajistí pravidelný úklid zatížených pozemků včetně svozu odpadků z lesoparku s vodní plochou.

4. Smluvní strany výslovně konstatují, že ujednání čl. II. odst. 3 až 11 nejsou ujednáním odst. 3 této
smlouvy nijak dotčena a že podmínky omezení vstupu veřejnosti sjednaná v ujednáních čl. II. odst. 3 až
11 ve vztahu k zatíženým pozemkům se vztahují v případě splnění podmínek dle odst. 3 tohoto článku
písm. a) až d) též na pozemky lesoparku.
5. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud dojde k ukončení nebo přerušení provozu hotelu, mění se

rozsah reálného břemene po dobu neprovozování hotelu na původní rozsah dle čl. II. odst. 2 této
smlouvy.
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IV. Další prohlášení a závazky společnosti
1. Společnost prohlašuje a ujišťuje město Děčín, že:
a)

je oprávněna tuto smlouvu uzavřít a tato smlouva, jakož i závazky vyplývající pro společnost z této
smlouvy představují platné, účinné a závazné povinnosti společnosti, vymahatelné za podmínek zde
sjednaných;

b)

učinila všechny kroky nezbytné z hlediska svých vnitřních poměrů ke schválení uzavření této
smlouvy, přičemž na straně společnosti se již pro účely této smlouvy nevyžadují žádné další kroky a
podpisem této smlouvy nedojde k porušení žádného zákonného předpisu žádné jurisdikce, které
podléhá společnost;

c)

podepsání této smlouvy společností ani uskutečnění transakce podle této smlouvy (i) nepředstavuje
porušení jakéhokoli závazku podle jakékoli smlouvy, v níž je společnost smluvní stranou, ani
usnesení nebo rozhodnutí, jímž je společnost vázána; (ii) nebude v rozporu s jakýmkoli
administrativním požadavkem, rozhodnutím státního orgánu nebo soudu, předběžným opatřením
nebo rozhodčím nálezem;

d)

společnost není v úpadku nebo hrozícím úpadku, proti společnosti není zahájeno insolvenční řízení
dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, nebo řízení o nařízení
exekuce na majetek společnosti podle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších
předpisů, nebo řízení o nařízení výkonu rozhodnutí nebo řízení o vydání předběžného opatření
k omezení nakládání s jeho majetkem dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů, nebo trestní stíhání podle zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění
pozdějších předpisů, ani jakékoliv jiné obdobné řízení, ať již v České republice, nebo v zahraničí,
které může být spojeno s omezením oprávnění společnosti uzavřít tuto smlouvou, a s ohledem na
majetkové poměry společnosti ani žádné takové řízení až do úplného a konečného vypořádání práv
a povinností vyplývajících z této smlouvy nehrozí.
V. Další prohlášení a závazky města Děčín

1.

Město Děčín prohlašuje a ujišťuje společnost, že ke dni podpisu této smlouvy a až do dne přechodu
nebezpečí škody na areálu Maxičky na společnost bude platit, že:

a) je oprávněno tuto smlouvu uzavřít a tato smlouva, jakož i závazky vyplývající pro město Děčín
z této smlouvy představují platné, účinné a závazné povinnosti města Děčín, vymahatelné za
podmínek zde sjednaných;

b) učinilo všechny kroky nezbytné z hlediska svých vnitřních poměrů ke schválení uzavření této

smlouvy, přičemž na straně města Děčín se již pro účely této smlouvy nevyžadují žádná řízení,
souhlasy nebo zveřejnění na straně města Děčín, zejména dle zákona č.128/2000 Sb., obecní
zřízení, ve znění pozdějších předpisů, a podpisem této smlouvy nedojde ani k porušení žádného
ustanovení vnitřních předpisů města Děčín;

c) podepsání této smlouvy městem Děčín a plnění této smlouvy:
(i) nepředstavuje porušení jakéhokoli závazku podle jakékoli smlouvy, v níž je město Děčín
smluvní stranou, ani usnesení nebo rozhodnutí, jímž je město Děčín vázáno, ani všeobecně
závazných právních předpisů platných v České republice; a
(ii) není v rozporu s jakýmkoli administrativním požadavkem, rozhodnutím státního orgánu nebo
soudu, předběžným opatřením nebo rozhodčím nálezem.
2.

Majetkoprávní úkony města Děčín dle této smlouvy schválilo Zastupitelstvo města Děčín usnesením č. 17
07 05 03 ze dne 21. září 2017.
VI. Návrh na vklad do katastru nemovitostí

1. Obě smluvní strany se dohodly, že společný návrh na zahájení řízení o povolení vkladu reálného břemene
dle této smlouvy do katastru nemovitostí podá na Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální
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pracoviště Děčín, výhradně město Děčín, a to do pěti (5) pracovních dní od podání návrhu na vklad
vlastnického práva společnosti k areálu Maxičky dle kupní smlouvy.
2. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost potřebnou ke splnění všech náležitostí
a požadavků katastrálního úřadu tak, aby byl v katastru nemovitostí proveden vklad reálného břemene dle
této smlouvy ve prospěch města Děčín. Pokud by příslušný katastrální úřad na základě podaného návrhu
a této smlouvy odmítl zcela či zčásti provést vklad dle této smlouvy ve prospěch města Děčín do katastru
nemovitostí, resp. příslušný návrh zamítl, jsou smluvní strany povinny do třiceti (30) dnů od zjištění
takové skutečnosti upravit návrh na vklad, podat nový návrh na vklad, případně opravit tuto smlouvu či
uzavřít tuto smlouvu znovu po opravení vad vytýkaných katastrálním úřadem tak, aby byl proveden vklad
reálného břemene ve smyslu této smlouvy do katastru nemovitostí.
3. Reálné břemeno vzniká ke dni provedení vkladu do katastru nemovitostí.
4. Správní poplatek za podání tohoto společného návrhu zaplatí společnost, a to tak, že v den podpisu této
smlouvy předá městu Děčín hotovost ve výši 1.000,- Kč.
VII. Závěrečná ustanovení
1. Pokud se jakákoli ustanovení této smlouvy stanou nebo ukážou neplatnými, nebude to mít vliv na platnost
a závaznost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatná ustanovení
novými ustanoveními, jejichž obsah bude odpovídat smyslu vyjádřenému původními ustanoveními této
smlouvy.
2. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí českým právem, a to zejména OZ.
3. Tuto smlouvu nelze vypovědět. Smluvní strany se dohodly, že z jiných než touto smlouvou výslovně
sjednaných důvodů od této smlouvy odstoupit nelze, a pro vyloučení případných pochybností tímto také
výslovně vylučují aplikaci všech zákonných ustanovení, která by jinak odstoupení kterékoliv ze smluvních
stran umožnila.
4. Jakékoli změny nebo dodatky k této smlouvě musejí být učiněny písemnou formou a řádně podepsány
oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany si sjednaly, že nejsou oprávněny postoupit, zastavit ani jakkoli disponovat s pohledávkami
vůči druhé smluvní straně, které vzniknou na základě a/nebo v souvislosti s touto smlouvou, ledaže tato
smlouva stanoví výslovně jinak. Společnost je oprávněna postoupit a převést veškerá svá práva a
povinnosti z této smlouvy na třetí osobu, která je součástí stejného koncernu jako společnost, aniž by
k takovému převodu byl nutný jakýkoliv další souhlas města Děčín, a to za podmínky, že současně
společnost převede na tuto osobu vlastnické právo k areálu Maxičky.
6. Smluvní strany si sjednaly, že žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného
souhlasu druhé smluvní strany jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky vyplývající z této smlouvy
nebo s ní související proti jakémukoliv nároku druhé smluvní strany, ani jednostranně započíst jakékoliv
své pohledávky vůči druhé smluvní straně proti jakémukoliv nároku druhé smluvní strany vyplývajícímu
z této smlouvy nebo s ní souvisejícímu.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a obligačněprávních účinků dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami.
Podpisy smluvních stran musejí být úředně ověřeny. Věcněprávních účinků nabývá vkladem do katastru
nemovitostí.
8. Smluvní strany výslovně konstatují, že tato smlouva je smlouvou jednostranně závislou na kupní smlouvě a
v případě neplatnosti nebo odstoupení od kupní smlouvy se s účinky ex tunc tato smlouva ruší, avšak
neplatnost této smlouvy ani jakékoliv odstoupení od ní nezakládá neplatnost kupní smlouvy a/ani jakékoliv
její části.
9. Tato smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce. Společnost a město Děčín obdrží po
jednom a jedno vyhotovení je určeno pro Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín.
10. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich svobodné a vážně projevené vůli a že
nebyla učiněna v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, což po přečtení této smlouvy stvrzují svými
podpisy.
11. Přílohy:
[6]

Příloha č. 1:

Znění kupní smlouvy

V Děčíně dne

V Děčíně dne

__________________________
ARMEX Oil, s.r.o.
Ing. Antonín Hlavsa
jednatel
____________________________
statutární město Děčín
Mgr. Marie Blažková
primátorka statutárního města Děčín
__________________________
ARMEX Oil, s.r.o.
Hynek Sagan
jednatel

[7]
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Název:
Prodej části pozemku v k. ú. Bynov - záměr
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bynov a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 1202/1 (nově dle GP č. 773-148/2018 označen jako pozemek
p. č. 1202/3) k. ú. Bynov o výměře 7 m2.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 9.10.2018 návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bynov a usn.č. RM 18 17 37 18
doporučila zastupitelstvu města zvěřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1202/1 (nově dle GP č.
773-148/2018 označen jako pozemek p. č. 1202/3) k. ú. Bynov o výměře 7 m2.
Dále rada města projednala variantu č. 2, tj. nedoporučit zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat
část pozemku p. č. 1202/1 (nově dle GP č. 773-148/2018 označen jako pozemek p. č. 1202/3) k. ú. Bynov o
výměře 7 m2.

Cena:

4 200,00

Návrh postupu:

RM doporučila zveřejnit záměr

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- OMH obdržel žádost o prodej pozemku st. p. č. 197/2 o výměře 407 m2 v k. ú. Bynov, na kterém se nachází
rodinný dům ve vlastnictví žadatelů;
- zastupitelstvo města usn. č. ZM 18 05 06 01 ze dne 31.5.2018 zveřejnilo záměr města prodat pouze tu část
pozemku st. p. č. 197/2 k. ú. Bynov, která se nachází pod zastavěnou plochou;
- z větší části se pozemek nachází v těsné blízkosti místních komunikací, z tohoto důvodu zajistil OMH
vytyčení hranic pozemku za účelem oddělení přilehlého chodníku;
- vytyčením bylo dále zjištěno, že opěrné zdi, stávajícího oplocení zasahují do pozemku p. č. 1202/1 (nově dle
GP č. 773-148/2018 p. č. 1202/3) k. ú. Bynov o výměře 7 m2;
- uvedené pozemky jsou součástí řešení Územní studie Bynov, v současné době je zpracována koncepce,
která řeší předmětné území.
Poznámka:
OR – výše uvedený pozemek je součástí řešení Územní studie Bynov. V současné době je zpracován návrh
řešení úpravy území, který bude koncem roku finalizován. V příloze posílám dvě stránky z koncepce územní
studie, která řeší předmětné území. Na tuto lokalitu se zpracovatelé studie důkladně zaměřili zejména z toho
hlediska, že zde došlo v roce 2011 k usmrcení chodce nákladním vozidlem, poblíž přechodu pak v říjnu 2017
ke zranění chodce. Navíc v okolí p.č. 197/2, k.ú. Bynov zcela chybí chodník. K prodeji pozemků p.č. 1585/23
a p.č. 197/2 v k.ú. Bynov jsme se Vám již v březnu vyjadřovali dopisem MDC/21153/2018. I nadále
doporučujeme pozemek pouze pronajímat. Nebo je-li možné uvést podmínku k prodeji pozemků,
doporučujeme nakládat s pozemky v souladu s Územní studií Bynov, resp. dalšími dokumenty z ní
vyplývajícími. Teprve projektová dokumentace jasně určí rozsah řešení okolí pozemků. Momentálně
nemůžeme s jistotou říci, zda části pozemků města nebudou potřeba k výstavbě chodníků.
OSU – oddělení územního rozhodování nemá námitek k prodeji části pozemku parc. č. 1202/1 v katastrálním
území Bynov o výměře cca 7 m² z důvodu majetkoprávního nesouladu. 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 centrální zóna. S prodejem části
pozemku 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 tento pozemek do
plochy DS – plocha pro silniční dopravu.

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji části pozemku p.č. 1202/1 v k.ú. Bynov (dle GP
č. 773-148/2018 se jedná p.p.č. 1202/3) o výměře 7 m2 z důvodu narovnání majetkoprávního nesouladu.
OSC – jako příslušný silniční správní úřad nemá námitek k prodeji části p.p.č. 1202/1 k. ú. Bynov.
OKD – nemá námitek k prodeji části pozemku p. č. 1202/1 k. ú. Bynov.
OMH – zajistil po zveřejnění záměru města prodat část pozemku p. č. 197/2 k. ú. Bynov vytýčení hranic tohoto
pozemku a geometrický plán za účelem oddělení přilehlého chodníku v ul. Teplická. Vytýčením bylo mj.
zjištěno, že stávající oplocení včetně podezdívky (v ul. Vítova) zasahuje nepatrným, přesahem, tzv.
přestavkem, do pozemku p.č. 1202/1 (nově dle GP č. 773-148/2018 ozn. jako 1202/3) k.ú. Bynov o vým.7 m2.
Oplocení ve svém stávajícím průběhu pokračuje stavbou garáže ve vlastnictví žadatelů, v požadovaném místě
je situován vjezd do garáže. Případná stavba chodníku musí tento stav respektovat, jinak dojde k zásahu do
vlastnictví žadatelů. Plynulému navázání – propojení nového chodníku se stávajícím brání stavba garáže a
šířkové uspořádání komunikace. Plánovaná výstavba chodníku až na hranici pozemku (po zbourání opěrné
zdi a plotu) by skončila v objektu garáže a nemohla by pokračovat do sídliště. Pro upřesnění uvádíme, že na
protilehlé straně ul. Vítova již v současné době stavba chodníku existuje. Při zachování stávajícího stavu
oplocení lze realizovat rozšíření – prodloužení současného chodníku před domem na křižovatce ul. Teplická a
Vítova tak, aby se zlepšili rozhledové poměry pro chodce a byla tak zvýšena jejich bezpečnost v silničním
provozu.
Jedná se o část pozemku p. č. 1202/1 (nově dle GP č. 773-148/2018 p.č.1202/3) k. ú. Bynov o výměře 7 m2.
Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“ II. pásmo – 1000,-Kč/m2 x koef. 0,6 (za účelem bydlení)), tj. 600
Kč/m2 + ostatní náklady.
Nájemní smlouva: pronájem pozemku (pod domem) st. p. č. 197/2 k. ú. Bynov žadateli, tj. 4.200,- Kč/rok.
Účel dle žádosti: majetkoprávní nesoulad
Žadatel:******
Závazky a pohledávky vůči městu: 0
Vyjádření:
OR

OSU

OZP

OSC

OKD

OMH

N

A

A

A

A

A

Vysvětlivky:

Příloha: KM 1202-1-103 zakres.pdf

Komentář: ANO KM ZAKRES

Příloha: ANO GP 773-148-2018.pdf

Komentář: ANO GP

Příloha: teplická-vítova-prodej.pdf

Komentář:

Příloha: Bynov-konecna.pdf

Komentář: FOTO

Příloha: Foto 1202-3-103 A.pdf

Příloha:

Foto 1202-3-103 B
zakres.pdf

Komentář: FOTO

Komentář: FOTO

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martin Kříž

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

OMH

30.11.2018 12:25
podepsáno
30.11.2018 12:34
podepsáno
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Název:
Pozemky v k. ú. Prostřední Žleb – revokace usnesení
Mimořádný materiál:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM na prodej pozemků v k.ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
revokaci usnesení č. ZM 18 04 04 05 ze dne 26.4.2018, týkající se prodeje pozemků p. č. 348/11, p. č. 348/8,
p. č. 348/13 a st. p. č. 463 vše v k. ú. Prostřední Žleb v plném znění, z důvodu odstoupení ze strany žadatele.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 9.10.2018 návrh na revokaci usnesení ZM týkající se prodeje pozemků v k. ú.
Prostřední Žleb a usnesením č. RM 18 17 37 20 doporučila zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení č.
ZM 18 04 04 05 ze dne 26.4.2018 v plném znění, z důvodu odstoupení ze strany žadatele.
Cena:

0,00

Návrh postupu:

RM doporučuje schválit revokaci

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- OMH obdržel žádost na pronájem a prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb za účelem vybudování ovocného
sadu a drobného chovatelství;
- usn. č. RM 17 15 37 21 ze dne 5.9.2017 byl schválen pronájem pozemků p. č. 357, p. č. 362, p. č. 348/7 a
p. č. 348/17 v k. ú. Prostřední Žleb;
- usn. č. RM 18 06 37 15 ze dne 20.3.2018 a následně usn. ZM 18 04 04 05 ze dne 26.4.2018 byl schválen
prodej pozemků p. č. 348/11, p. č. 348/8, p. č. 348/13 a st. p. č. 463 vše v k. ú. Prostřední Žleb;
- žadatel byl seznámen s usnesením RM a ZM a pozván na OMH k podpisu nájemní a kupní smlouvy;
- následně žadatel sdělil, že z finančních důvodů, kdy byl nucen řešit svou bytovou situaci koupí jiné
nemovitosti, musí odstoupit od plánovaného záměru v k. ú. Prostřední Žleb.
Přijatá usnesení RM a ZM:
Usnesením č. RM 18 06 37 15 ze dne 20.3.2018 rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej
pozemků p. č. 348/11 o výměře 1 419 m2, p. č. 348/8 o výměře 1 348 m2, p. č. 348/13 o výměře 272 m2 a st. p.
č. 463 o výměře 56 m2 vše v k. ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím pro ******, za cenu
309.500,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesením č. ZM 18 04 04 05 ze dne 26.4.2018 zastupitelstvo města schválilo prodej pozemků p. č. 348/11 o
výměře 1419 m2, p. č. 348/8 o výměře 1348 m2, p. č. 348/13 o výměře 272 m2 a st. p. č. 463 o výměře 56 m2
vše v k. ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím pro ******, za cenu 309.500,00 Kč + ostatní
náklady.
Z důvodu odstoupení od žádosti o prodej pozemků vyzve OMH v souladu s prohlášením žadatele k úhradě
paušální částky 3.000,- Kč jako náhradu za výdaje spojené s projednáváním prodeje.
Žadatel: ******
Vyjádření:

Příloha:

KM ovocny sad - zakres revokace.pdf

Komentář:

Příloha:

ANO ovocny sad - pr.zleb
- odstoupení.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martin Kříž

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

OMH

3.12.2018 09:14 podepsáno
3.12.2018 10:17 podepsáno
typ zobrazení

anonymně
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Název:
Prodej pozemků v k. ú. Krásný Studenec a k. ú. Podmokly - záměr N
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Krásný Studenec a k. ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemky p.č. 250/4 k.ú. Krásný Studenec o výměře 426 m2 a p.č. 3135/4 k.ú. Podmokly
o výměře 493 m2.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 13.11.2018 návrh na prodej pozemků v k. ú. Krásný Studenec a k. ú. Podmokly a
usnesením č. RM 18 19 37 13 nedoporučila zastupitelstvu města prodat pozemky p. č. 250/4 k. ú. Krásný
Studenec o výměře 426 m2 a p. č. 3135/4 k. ú. Podmokly o výměře 493 m2.
Dále rada města projednala variantu č. 1,tj. doporučit zastupitelstvu města prodat pozemky p. č. 250/4 k. ú.
Krásný Studenec o výměře 426 m2 a p. č. 3135/4 k. ú. Podmokly o výměře 493 m2.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

RM nedoporučila zveřejnit záměr

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- OMH obdržel žádost o prodej pozemku p. č. 250/4 k. ú. Krásný Studenec a pozemku p. č. 3135/4 k. ú.
Podmokly;
- dle sdělení žadatele by výše uvedené pozemky sloužili k zajištění přístupu z veřejné komunikace k
pozemkům p. č. 3139/1 a p. č. 3139/3 k. ú. Podmokly, které má žadatel v úmyslu koupit;
- pozemek p. č. 250/4 k. ú. Krásný Studenec je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha;
- pozemek p. č. 3135/4 k. ú. Podmokly je v katastru nemovitostí veden jako orná půda;
- dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín se pozemky p. č. 250/4 k. ú. Krásný Studenec a
pozemku p. č. 3135/4 k. ú. Podmokly nenachází v koridoru přeložky silnice I/13 Děčín – Knínice;
- rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín je ve fázi vyhodnocení, konečná podoba se může změnit.
Poznámka:
OR – nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.
OSU – oddělení územního rozhodování nemá námitek k prodeji pozemků parc. č. 250/4 v katastrálním území
Krásný Studenec, parc. č. 3135/4 v katastrálním území Podmokly. - oddělení 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 p.č. 3135/4 k.ú. Podmokly se dle platné územně
plánovací dokumentace města Děčín nachází v nezastavěném území. Část pozemku je součástí zóny ZPF –
zóna zemědělských kultur a část pozemku je součástí zóny CHÚ – zóna chráněných území. Pozemek p.č.
250/4 k.ú. Krásný Studenec je veden jako ostatní plocha – neplodná půda a je součástí zóny CHÚ – zóna
chráněných území. S prodejem pozemků za účelem přístupu na sousední pozemky 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.
Funkční využití CHÚ zóny dle čl. 8 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města
Děčín.
Přípustné: přírodní fenomény s vyhlášenými regulativy využití a ochrany dle zákonných ustanovení, v
podstatě bez dalšího možného funkčního využití, nezbytné opravy a rekonstrukce stávajících děl nebo
zařízení, Výjimečně přípustné: naučné stezky, turistické trasy
Nepřípustné: všechny formy výrobních aktivit, volná těžba na lesním půdním fondu a strukturní zeleně,
regulace vodního toku, výstavba všech forem.
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 0
intenzita zastavění pozemku v %: 0
Poznámka: Pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí p.p.č. 250/4 k.ú.
Krásný Studenec do plochy Z – plocha zeleně – ostatní zeleň v krajině a p.p.č. 3135/4 k.ú. Podmokly do
plochy NZ.1 – plocha zemědělská/orná půda.
Doplnění z důvodu přeložky silnice

OSU - oddělení územního rozhodování sděluje, že pozemky parc. č. 250/4 v katastrálním území Krásný
Studenec, parc. č. 3135/4 v katastrálním území Podmokly nejsou dle územního plánu města Děčín stavbou
dálničního přivaděče dotčeny. 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
pozemky se dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nenachází v koridoru přeložky silnice
I/13 Děčín – Knínice. Dle současného rozpracovaného návrhu Územního plánu Děčín se předmětné pozemky
nenacházejí v koridoru KOR1_1 DS pro výstavbu přeložky silnice I/3 – Chrochvické údolí.
Upozorňujeme na skutečnost, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín je ve fázi vyhodnocení
společného jednání a konečná podoba Územního plánu Děčín a KOR1_1 DS se může změnit.
OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji částí pozemku p. č. 250/4 k. ú. Krásný Studenec
a p. p. č. 3135/4 k. ú. Podmokly za účelem zajištění přístupu na pozemky, které žadatel zamýšlí koupit.
Domníváme se, že na předmětných pozemcích by mělo být zřízeno věcné břemeno práva chůze a jízdy pro
vlastníka p.p.č. 3139/1 a 3139/3 v k. ú. Podmokly, a to z důvodu zmezení případných spekulací s přístupem.
OKD – nemá námitek k prodeji pozemku p. č. 250/4 k. ú. Krásný Studenec a p. č. 3135/4 k. ú. Podmokly.
OMH – rada města projednala dne 21.8.2018 nabídku týkající se výkupu pozemků p. č. 3137/2, p. č. 3139/1,
p. č. 3139/3 a p. č. 3139/4 do majetku města od společnosti Central European Wood a.s. Po projednání v radě
města byl materiál odložen s tím, že bude materiál opětovně předložen do jednání po závěrech studie EIA
ohledně otázky výstavby dálničního přivaděče. Současně OMH obdržel žádost o prodej pozemků p. č. 250/4
k. ú. Krásný Studenec a p. č. 3135/4 k. ú. Podmokly za účelem přístupu na pozemky p. č. 3139/1 a p. č.
3139/3 k. ú. Podmokly, které byly dříve nabídnuty městu, a které má žadatel v úmyslu koupit.
OMH zažádal OSU o informaci, zda pozemky p. č. 250/4 k. ú. Krásný Studenec a p. č. 3135/4 k. ú. Podmokly
budou do budoucna využity pro výstavbu dálničního přivaděče, a je tedy vhodné ponechat je ve vlastnictví
města. OSU následně sdělil, že dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín se pozemky p. č.
250/4 k. ú. Krásný Studenec a pozemku p. č. 3135/4 k. ú. Podmokly nenachází v koridoru přeložky silnice I/13
Děčín – Knínice. Současně OSU upozornil na skutečnost, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín je ve
fázi vyhodnocení, konečná podoba se může změnit. OMH prodej pozemků nechává na zvážení orgánů města.
Jedná se o pozemky p. č. 250/4 k. ú. Krásný Studenec a p. č. 3135/4 k. ú. Podmokly.
Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“
II. pásmo – 1000,-Kč/m2 x koef. 0,9 (ostatní účely jinde neuvedené), tj. 900 Kč/m2 + ostatní náklady.
Nájemní smlouva: 0
Účel dle žádosti: přístup k nemovitosti
Žadatel: ******
Závazky a pohledávky vůči městu: 0
Vyjádření:
OR

OSU

OZP

OKD

OMH

A

A

A

A

?

Vysvětlivky:

Příloha:

KM 250-4,3135-4
zakres.pdf

Komentář: ANO KM

Příloha:

ANO zadost 250_4_113
3135_4-108.pdf

Komentář: ANO ZADOST

Příloha: 250-4-113 Letecka.pdf

Komentář: ANO FOTO LETECKA

Příloha: 1.pdf

Komentář: ANO FOTO 1

Příloha: 2.pdf

Komentář: ANO FOTO 2
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Ing. Martin Kříž

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.
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Název:
Prodej části pozemku p.č. 832/1 k.ú. Boletice nad Labem – záměr
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Boletice nad Labem a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 832/1 v k.ú. Boletice nad Labem.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 13. 11. 2018 návrh na prodej části pozemku v k.ú. Boletice nad
Labem a usnesením č. RM 18 19 37 14 nedoporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část
pozemku p.č. 832/1 v k.ú. Boletice nad Labem, tj. variantu č.1.
Dále rada města projednala variantu č. 2, tj. zveřejnit záměr města prodat část pozemku p.č. 832/1 o vým. dle
GP, který bude vyhotoven, v k.ú. Boletice nad Labem.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

Rada města nedoporučila zveřejnit záměr

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- žádost o prodej části pozemku p.č. 832/1 k.ú. Boletice and Labem o vým. cca 1000 m2 pro rozšíření zahrady
k domu;
- požadovaná část pozemku je situována podél ul. Kamenná v okrajové části boletického sídliště, mezi
areálem mateřské školy a domem s pečovatelskou službou;
- územním plánem je pozemek určen na veřejně prospěšnou stavbu – parkoviště.
Vyjádření:
OR – na uvedenou parcelu je v archivu odboru rozvoje zpracovaná studie z r. 2002 „Nízkopodlažní vícebytová
zástavba – lokalita Boletice nad Labem, Děčín XXXII, p.p.č. 832/1, k.ú. Boletice nad Labem“, Ing. arch.
Vlastimil Stránský, situace je v příloze. V současné době zde OR neeviduje žádný jiný záměr.
OSU – odd. územního rozhodování, památkové péče a speciální stavební úřad nedoporučuje k prodeji část
pozemku p.č. 832/1 v k.ú. Boletice nad Labem na zahradu. Pozemek je územním plánem určen k zastavění
veřejně prospěšnou stavbou.
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že pozemek se dle platné územně plánovací dokumentace
města Děčín nachází v zastavěném území. Severní část pozemku, který je předmětem žádosti o prodej je
součástí zastavitelné návrhové plochy pro parkoviště č. VII/28 v zóně OV – objekty a areály občanského
vybavení v rámci celého území města. Upozorňujeme, že na části pozemku je vymezena veřejně prospěšná
stavba D76 – parkoviště P100 v Boleticích v obytném souboru.
Jelikož se na předmětné části pozemku p.č. 832/1 k.ú. Boletice nad Labem nachází veřejně prospěšná stavba
D76 – parkoviště P100 v Boleticích v obytném souboru, nesouhlasíme s prodejem části pozemku p.č. 832/1
k.ú. Boletice nad Labem pro rozšíření zahrady.
Funkční využití OV zóny dle čl. 8 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín:
- přípustné: plochy a objekty školství, kultury a osvěty, veřejné stravování a ubytování, zdravotnictví a sociální
péče, správa a administrativa, podnikatelská činnost zaměřená na služby související s funkcí objektu, přístup
na komunikační síť s přímou vazbou na dopravní systém města a síť MHD, odstavné a parkovací plochy,
veřejné WC, zeleň liniová i plošná, garáže, nezbytná technická infrastruktura, trvalé bydlení v polyfunkčních
domech se zachováním dominantní funkce občanské vybavenosti;
- výjimečně přípustné: velkoplošné obchodní jednotky;
- nepřípustné: průmyslová výrobní a skladovací činnost, výrobní služby.
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 2–4, intenzita zastavění pozemku v %: 50–70.
Poznámka: pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do
plochy SM – plocha smíšená obytná městská.
OZP – nesouhlasí s prodejem části p.p.č. 832/1 o výměře cca 1000 m2 v k.ú. Boletice nad Labem, za účelem
rozšíření zahrady. Na předmětnou pozemkovou parcelu byly a nadále budou rozhodnutím orgánu ochrany
přírody umisťovány náhradní výsadby za povolené kácení dřevin.
OMH – evidována žádost o prodej části pozemku p.č. 832/1 v k.ú. Boletice nad Labem pro rozšíření zahrady
na sousedním pozemku p.č. 609/1 ve vlastnictví soukromé osoby – žadatele. Požadovaná část pozemku je
situována v okrajové části boletického sídliště podél ul. Kamenná, mezi areálem mateřské školy a domem s
pečovatelskou službou. OMH s ohledem na využití pozemku dle územního plánu, prodej části pozemku
nedoporučuje.
Předmětná část pozemku byla vytipována jako jedna z možností kam by se mohl přemístit altán ze
zahrádkářské kolonie na pozemku p.č. 972/1 k.ú. Boletice nad Labem.
Arch – doporučuje část pozemku neprodávat a ponechat ve vlastnictví města jako důležité místo na kraji
silnice a individuální výstavby u důležité komunikace a potoka – může zde vzniknout důležitý veřejný prostor
nejen pro sídliště. S altánem v tomto místě uvažujeme. Byl by na společensky důležitém místě, na hraně mezi
sídlištěm a individuální zástavbou. V místě s krásnými výhledy i topografickém těžišti území – vedle potoka.
Navíc vedle domova důchodců a nedaleko od mateřské školky. Přesně místo budeme muset ještě koordinovat
s platným územním plánem, neboť je tu uvažováno s parkovištěm.

Jedná se o prodej části pozemku p.č. 832/1 o vým. cca 1000 m2 v k.ú. Boletice nad Labem.
Cena pozemku dle „Zásad“:
III. cenové pásmo – ostatní samostatně prodávané pozemky (zahrada) 200,00 Kč/m2
celkem cca 200.000,00 Kč + ost. náklady
Nájemní smlouva: 0
Účel dle žádosti: zahrada
Žadatel: ******
Závazky a pohledávky vůči městu: 0
Vyjádření:
OR

OSU

OZP

OMH

ARCH

N

N

N

N

N

Vysvětlivky:

Příloha: 832 km.pdf

Komentář:

Příloha: 832 pril or_studie zast.pdf

Komentář:

Příloha: 832 kamenna foto (1).pdf

Komentář:

Příloha: 832 kamenna foto (2).pdf

Komentář:

Příloha: 832_altan foto (1).pdf

Komentář:

Příloha: 832_altan foto (2).pdf

Komentář:

Příloha: 832 zad an.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martin Kříž

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

OMH
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Název:
Prodej pozemku p.č. 2810 v k.ú. Podmokly – záměr...................N
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města:
prodat pozemek p.č. 2810 o výměře 3992 m2 v k.ú. Podmokly a ani
prodat část pozemku p.č. 2810 v k.ú. Podmokly o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.

Stanovisko RM:
RM usnesením č. RM 18 19 37 15 ze dne 13.11.2018 přijala variantu č. 1, tj. nedoporučila ZM zveřejnit záměr
města:
prodat pozemek p.č. 2810 o výměře 3992 m2 v k.ú. Podmokly a ani
prodat část pozemku p.č. 2810 v k.ú. Podmokly o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Současně projednala variantu č. 2, tj. doporučení ZM zveřejnit záměr města prodat část pozemku p.č. 2810 o
výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k.ú. Podmokly.

Cena:
Návrh postupu:

RM nedoporučila zveřejnit záměr

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- Žadatel požádal o prodej pozemku p.č. 2810 k.ú. Podmokly za účelem užívání na zahradu, skleník,
aquaponickou farmu – viz příloha
- Pozemek je dlouhodobě pronajat vlastníkům objektu na p.č. 2825 k.ú. Podmokly na zahradu.
Žadatel bydlí v objektu na p.č. 2813 k.ú. Podmokly. Vzhledem k tomu, že s objektem sousedí pozemek p.č.
2810 k.ú. Podmokly, požádal o jeho prodej za účelem využívání na zahradu, skleník, aquaponickou farmu. V
případě, že by ZM zveřejnilo záměr města prodat část pozemku p.č. 2810 k.ú. Podmokly, obešle OMH
stávající nájemce s dotazem, zda mají o prodej části pozemku zájem.
Návrh ceny za prodej – výměra požadovaného pozemku – 3992 m2
- dle „Zásad“: II. pásmo, tj. 1000,00 Kč/m2 x koef. 0,3 (zahrada) = 300,00 Kč/m2
v případě prodeje celého pozemku – 1.197.600,00 Kč
v případě prodeje části pozemku - 300,00 Kč/m2
Nájemní smlouva: 1x na celý pozemek na zahradu – ******
Účel dle žádosti: zahrada, skleník, aquaponická farma
Žadatel: ******

Vyjádření:
OSC

OŽP

OKD

OSU

OR

OMH

A-pozn.

A

N

N

A

N

Vysvětlivky:
OSC: z hlediska silničního správního úřadu doporučuje oddělit z p.p.č. 2810 k.ú. Podmokly část pozemku
navazující na místní komunikaci ul. Kladská, Děčín VI (viz. příloha) pro možnost prodloužení MK ul. Kladská
přes část p.p.č. 2810 a 2809 k.ú. Podmokly a možnost propojení k cestě na p.p.č. 2806 k.ú. Podmokly. K
prodeji po oddělení této části pozemku pak není námitek.
OŽP: nemá námitek k prodeji pozemku za účelem vybudování a užívání zahrady – osázení ovocnými stromy,
odpočinková zóna s výsadbou ovocných stromů, skleník pro pěstování zeleniny.
OKD: pozemek je v územním plánu veden jako funkční plocha – veřejná zeleň, lesopark. V současné době je
v pronájmu a udržován nájemcem. Odbor komunikací a dopravy nedoporučuje prodej pozemku p.č. 2810 k.ú.
Podmokly.
OSU: nedoporučuje k prodeji pozemek par. č. 2810 v katastrálním území Podmokly na zahradu, neboť tento
pozemek je součástí veřejné prospěšné stavby. 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 návrhové zóny Z – zóna rekreačně klidová č. II/22.
Upozorňuje, že pozemek je součástí veřejně prospěšné stavby s označením A18 – Popovice, U kaple –
rozšíření lesoparku Bažantice, rekonstrukce prostoru, sport.
Jelikož je předmětný pozemek součástí veřejně prospěšné stavby A18, nesouhlasí s prodejem
pozemku pro výše zmíněný účel.
Funkční využití Z (II/22) zóny dle čl. 8 odst. 1 písm. l) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního
plánu města Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín.
Přípustné: krátkodobá rekreace a volný čas v rámci jednotlivých lokalit, nenarušující přírodní charakter a
atraktivity daného území; areály, objekty, zařízení rekreačních služeb a veřejného stravování, zařízení kultury,
osvěty a sportu, veřejného stravování, pěší a turistické trasy, cyklistické trasy, vyhlídky, odpočívky, nezbytné
ostatní účelové komunikace, základní technické vybavení, sportovní zařízení a vybavení, zahrádkářské osady
na celém území města,
Výjimečně přípustné: zařízení a plochy specifického charakteru,
Nepřípustné: všechny ostatní provozy a činnosti neodpovídající svým provozem a charakterem poslání této
zóny.
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1 – zahrádkářské osady, 1-2 ostatní (zohlednit specifický charakter)
intenzita zastavění pozemku v %: do 25m2 zastavěné plochy u zahrádkářských osad, 5% u ostatních funkcí.
Poznámka: Pro informaci uvádí, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do plochy
ZN – zeleň nezastavitelných soukromých zahrad.
OR: nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.
OMH: nedoporučuje prodej, vzhledem k tomu, že pozemek je součástí veřejně prospěšné stavby s označením
A18 – Popovice, U kaple – rozšíření lesoparku Bažantice, rekonstrukce prostoru, sport.
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Název:
Prodej pozemků p.č. 915/2 a st.p.č. 225 v k.ú. Krásný Studenec – záměr………N
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Krásný Studenec a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemky p.č. 915/2 o výměře 4.516 m2 a st.p.č. 225 o výměře 45 m2 vše v k.ú. Krásný
Studenec.

Stanovisko RM:
RM usnesením č. RM 18 18 37 02 ze dne 23.10.2018 přijalo variantu č. 1, tj. nedoporučilo ZM zveřejnit záměr
města prodat pozemky p.č. 915/2 o výměře 4.516 m2 a st.p.č. 225 o výměře 45 m2 vše v k.ú. Krásný
Studenec.
Současně RM projednala variantu č. 2, tj. doporučení ZM zveřejnit záměr města prodat pozemky p.č. 915/2 o
výměře 4.516 m2 a st.p.č. 225 o výměře 45 m2 vše v k.ú. Krásný Studenec s předkupním právem pro
statutární město Děčín na dobu 20 let od podpisu kupní smlouvy.

Cena:
Návrh postupu:

RM nedoporučila zveřejnit záměr

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- RM usnesením č. RM 16 03 37 06 ze dne 02.02.2016 schválila pronájem pozemků p.č. 915/2 o výměře
4.516 m2 a st.p.č. 225 o výměře 45 m2, v k.ú. Krásný Studenec, pro ARTCZECH.COM o.s., se sídlem
Zámecká 1097/7, Děčín I, za účelem provozování dětského lesního klubu pro děti předškolního věku se
speciálním zaměřením na soužití s přírodou, za cenu 5.058, Kč/rok, na dobu neurčitou
- V souladu s usnesením RM byla uzavřena nájemní smlouva s platností od 01.06.2016
- S ohledem na tento záměr sdružení zakoupilo od Mysliveckého spolku Stráž Děčín objekt chatky, stojící na
st.p.č. 225 k.ú. Krásný Studenec (pozemek ve vlastnictví města Děčín)
- V roce 2017 RM a ZM projednala žádost spol. Artczech.com o.s., Zámecká 7/1097, Děčín I, ****** o prodej
pronajatých pozemků p.č. 915/1 a st.p.č. 225 k.ú. Krásný Studenec a současně i o prodej sousedního
pozemku p.č. 915/2 k.ú. Krásný Studenec
- ZM usnesením č. ZM 17 07 07 12 ze dne 21.09.2017 záměr města prodat pozemky nezveřejnilo
- Pozemky jsou v současné době využity tímto občanským sdružením jako lesní klub
- Nyní OMH obdržel žádost ****** o prodej pozemku st.p.č. 225 pod stavbou chatky, kterou by využil pro stálé
bydlení a pozemku p.č. 915/2 na zahradu k této stavbě vše v k.ú. Krásný Studenec – viz příloha
- V případě, že by ZM zveřejnilo záměr města pozemky prodat, OMH obešle se žádostí o vyjádření nájemce
pozemků - ARTCZECH.COM o.s., se sídlem Zámecká 1097/7, Děčín I
Nájemní smlouva: 1x na pozemky p.č. 915/2 a st.p. 225 k.ú. Krásný Studenec za účelem provozování
dětského lesního klubu pro děti předškolního věku se speciálním zaměřením na soužití s přírodou, za cenu
5.058, Kč/rok, na dobu neurčitou – ARTCZECH.COM o.s., se sídlem Zámecká 1097/7, Děčín I
Návrh ceny za prodej – výměra pozemků – 45 m2 + 4.516 m2 = 4.561 m2
dle Zásad: II. pásmo – 1000,00 Kč/m2 x koef. 0,6 (bydlení) = 600,00 Kč/m2 x výměra 45 m2 = 27.000,00
Kč/m2, II. pásmo – 1000,00 Kč/m2 x koef. 0,2 (louka - předmětný pozemek se nachází v evropsky významné
lokalitě Bohyňská lada, Chmelník a Lotharův vrch, nelze na něm provádět žádnou činnost) = 200,00 Kč/m2 x
výměra 4.516 m2 = 903.200,00 Kč,
celková kupní cena = 930.200,00 Kč
OMH pro úplnost uvádí, že stavba na pozemku st.p.č. 225 k.ú. Krásný Studenec je ve vlastnictví spolku
ARTCZECH.COM o.s., se sídlem Zámecká 1097/7, Děčín I, jehož je ****** členem.
Žadatel není v evidenci dlužníků města – ******

Vyjádření:
OSC

OŽP

OSU

OR

OMH

OKD

N

A/N

N

A

N

N

Vysvětlivky:
OSC: odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, jako příslušný silniční správní úřad se v roce 2015
vyjadřoval k žádosti o pronájem výše uvedených pozemkových parcel za účelem pořádání kulturních a
společenských akcí a centrum pro děti – lesní školka s nedoporučujícím stanoviskem s ohledem na dopravní
obslužnost uvedené lokality. K prodeji p.p.č. 915/2 a st.p.č. 225 k.ú. Krásný Studenec za účelem stálého
bydlení zastává silniční správní úřad neměnné stanovisko. Lokalita není dopravně dostupná pro osobní ani
nákladní dopravu.
Stanovisko z roku 2015: k žádosti o pronájem, popřípadě prodej výše uvedených pozemkových parcel za
účelem pořádání kulturních a společenských akcí a centrum pro děti – lesní školka sděluje následující: S
ohledem na předmět činnosti doporučujeme prověřit dopravní obslužnost uvedené lokality. Bez zpracování
studie dopravní obslužnosti a napojitelnosti p.p.č. 915/1, 915/2 a st.p.č. 225 k.ú. Krásný Studenec k místním
komunikacím v k.ú. Krásný Studenec nelze vydat souhlasné stanovisko.
OŽP: nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji st.p.č. 225 v k.ú. Krásný Studenec pod stavbou ve
vlastnictví žadatele. S prodejem p.p.č. 915/2 v k.ú. Krásný Studenec za účelem zřízení trvalého bydlení a
zázemí k němu, nesouhlasí, jelikož předmětný pozemek se nachází v evropsky významné lokalitě Bohyňská
lada, Chmelník a Lotharův vrch. Pakliže žadatel doloží souhlasné stanovisko příslušné AOPK ČR - RP CHKO
České středohoří k využívání objektu k záměru trvalého bydlení (z čehož vyplývá zasíťování pozemku,
zajištění příjezdové komunikace atd.), lze stanovisko OŽP přehodnotit.
OSU: nedoporučuje k prodeji pozemky st.p.č. 225, parc. č. 915/2 v katastrálním území Krásný Studenec,
neboť se jedná o chráněné území.
Pozemky p.č. 915/2 a st.p.č. 225 jsou dle platného Územního plánu města Děčín součástí zóny CHÚ – zóna
chráněných území.
Vzhledem ke skutečnosti, že se pozemky nachází v zóně CHÚ, kde je jakákoliv výstavba a změna užívání na
bydlení nepřípustná, s prodejem pozemků nesouhlasí.
Funkční využití zóny CHÚ dle čl. 8 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města
Děčín:
Přípustné: přírodní fenomény s vyhlášenými regulativy využití a ochrany dle zákonných ustanovení, v
podstatě bez dalšího možného funkčního využití, nezbytné opravy a rekonstrukce stávajících děl nebo
zařízení, Výjimečně přípustné: naučné stezky, turistické trasy
Nepřípustné: všechny formy výrobních aktivit, volná těžba na lesním půdním fondu a strukturní zeleně,
regulace vodního toku, výstavba všech forem.
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 0 intenzita zastavění pozemku v %: 0.
Poznámka: Pro informaci uvádíme, že rozpracovaný Návrh Územního plánu Děčín řadí tyto pozemky do
plochy NZ.2 – plocha zemědělská /trvalý travní porost.
OR: nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.
OMH: rozhodnutí nechává na zvážení orgánů města.
OKD: upozorňuje, že pozemky jsou napojeny na síť místních komunikací přes pozemky jiného vlastníka.
Správce městské zeleně nedoporučuje prodej pozemku p.č. 915/2 k.ú. Krásný Studenec za účelem výstavby
RD. Odbor komunikací a dopravy nedoporučuje prodej pozemku p.č. 915/2 a st. p.č. 225 k.ú. Krásný
Studenec

Příloha:

AN-pljonkin_20181120084
059.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martin Kříž

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

OMH

3.12.2018 07:28 podepsáno
3.12.2018 10:07 podepsáno

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM
Konané dne: 13. 12. 2018

ZM

18

09

07

11

Název:
Prodej pozemku p.č. 778/19 v k.ú. Děčín – Staré Město
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 778/19 o výměře 261 m2 v k.ú. Děčín – Staré Město, se všemi součástmi a
příslušenstvím, pro ****** za cenu 78.300,00 Kč + ostatní náklady.

Stanovisko RM:
RM usnesením č. RM 18 18 37 03 ze dne 23.10.2018 doporučila ZM schválit prodej pozemku p.č. 778/19 o
výměře 261 m2 v k.ú. Děčín – Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro ****** za cenu
78.300,00 Kč + ostatní náklady.

Cena:

78 300,00

Návrh postupu:

RM doporučila schválit prodej

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- Pozemek v pronájmu pro ČZS ZO Pod Chlumem, Děčín III
- Záměr města zveřejněn usnesením č. ZM 07 07 08 14 ze dne 25.10.2007
- V průběhu let 2008 – 2013 prodávány pozemky - zahrady jednotlivým uživatelů dle obdržených žádostí
- 07.09.2018 žádost ****** o prodej pozemku, který užívá jako zahradu
- OMH opětovně zveřejnil po dobu 15 dnů záměr města prodat pozemek
- Jedná se o doprodej zbytkových pozemků, kde již 90% ostatních pozemků je prodaných z vlastnictví
statutárního města Děčín
Usnesením č. ZM 08 10 06 30 – 90 ze dne 27.11.2008 byly schváleny odprodeje jednotlivých zahrad
stávajícím uživatelům. Současně byl ČZS ZO Děčín III, osada Pod Chlumem, Děčín III schválen bezúplatný
převod cestiček, vedoucích uvnitř kolonie.
Usnesením č. ZM 07 07 08 14 ze dne 25.10.2007 byl zveřejněn záměr města prodat mj. pozemek p.č. 778 o
výměře 15852 m2, který byl následně geometrickým plánem rozdělen i na projednávaný pozemek p.č. 778/19
o výměře 261 m2 v k.ú. Děčín – Staré Město.
Poté OMH průběžně předkládal k projednání RM a ZM další žádosti o prodej zahrádek.
Dne 07.09.2018 OMH obdržel žádost o prodej pozemku p.č. 778/19, na němž se nachází zahrada, kterou
užívá žadatelka. OMH na základě obdržené žádosti opětovně zveřejnil záměr města prodat požadovanou část
pozemku, dle usnesení č. ZM 07 07 08 14 ze dne 25.10.2007.
Návrh kupní ceny : dle Zásad – II.pásmo, tj. 1000,00 Kč x koef 0,3 (zahrada) = 300,- Kč/m2, tj. při výměře 261
m2 = kupní cena 78.300,00 Kč
Nájemní smlouva: 1x ČZS ZO „Pod Chlumem“, zast. panem ******
Účel dle žádostí: zahrada
Žadatel: ****** - není v evidenci dlužníků města
Vyjádření:
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Název:
Prodej pozemku p. č. 3657/145 v k. ú. Podmokly
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
prodej pozemku p. č. 3657/145 v k. ú. Podmokly o výměře 2 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím pro
společnost Kovošrot Group CZ s.r.o., se sídlem Ke Kablu 289/7, Praha 10, za cenu 1.600,00 Kč + ostatní
náklady.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 13.11.2018 návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a usn. č. RM 18 19 37 16
doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 3657/145 v k. ú. Podmokly o výměře 2 m2 se
všemi součástmi a příslušenstvím pro společnost Kovošrot Group CZ s.r.o., se sídlem Ke Kablu 289/7, Praha
10, za cenu 1.600,00 Kč + ostatní náklady.

Cena:

1 600,00

Návrh postupu:

RM doporučila schválit prodej

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- OMH obdržel žádost společnosti Kovošrot Group CZ s.r.o. o prodej pozemku p. č. 3657/145 v k. ú. Podmokly
o výměře 2 m2.
- žadatel žádá o uvedený pozemek z důvodu napojení areálu ve vlastnictví společnosti Kovošrot Group CZ na
stavbu „I/62 Děčín – Vilsnice“.
RM záměr - usn. č. RM 18 13 37 11 ze dne 10.7.2018
ZM záměr - usn. č. ZM 18 07 06 06 ze dne 20.9.2018
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:
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Název:
Směna částí pozemků v k.ú. Bynov
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu částí pozemků v k.ú. Bynov a
schvaluje
směnu pozemků
- do majetku statutárního města Děčín část pozemku p.č. 837/2, dle GP č. 775-174/2018 nově ozn. jako p.p.č.
837/84 o vým.10 m2, v k.ú. Bynov, se všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku ******, za cenu 2.000,00
Kč + ostatní náklady a
- z majetku statutárního města Děčín část pozemku p.č. 1207/3, dle GP č. 775-174/2018 nově ozn. jako p.p.č.
1207/45 o vým.16 m2, v k.ú. Bynov, se všemi součástmi a příslušenstvím, do majetku ******, za cenu 3.200,00
Kč + ostatní náklady.

Stanovisko RM:
Dosavadní rada města projednala na svém zasedání dne 9. 10. 2018 návrh na směnu částí pozemků v k.ú.
Bynov a usnesením č. RM 18 18 37 04 doporučila zastupitelstvu města schválit směnu pozemků
- do majetku statutárního města Děčín část pozemku p.č. 837/2, dle GP č. 775-174/2018 nově ozn. jako p.p.č.
837/84 o vým.10 m2, v k.ú. Bynov, se všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku ******, za cenu 2.000,00
Kč + ostatní náklady a
- z majetku statutárního města Děčín část pozemku p.č. 1207/3, dle GP č. 775-174/2018 nově ozn. jako p.p.č.
1207/45 o vým.16 m2, v k.ú. Bynov, se všemi součástmi a příslušenstvím, do majetku ******, za cenu 3.200,00
Kč + ostatní náklady.

Cena:
Návrh postupu:

Rada města doporučila směnu schválit

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 v k.ú. Bynov (ve vlastnictví soukromých osob) je nezbytné pro získání
pravomocného stavebního povolení a následnou kolaudaci stavby (dle vyhotoveného GP se jedná o 10 m2);
- současně žádost vlastníka dotčeného pozemku o směnu za část pozemku p.č. 1207/3 k.ú. Bynov z důvodu
zarovnání hranic pozemku (dle vyhotoveného GP se jedná o 16 m2) – 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;
RM záměr usn. č. RM 18 15 37 30 ze dne 4. 9. 2018
ZM záměr usn. č. ZM 18 07 06 11 ze dne 20. 9. 2018
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 (dle vyhotoveného GP se
jedná o 10 m2) ve vlastnictví soukromých osob. Dle sdělení vlastníka pozemku je o ve vlastnictví soukromých
osob. Vlastník pozemku je ochoten požadovanou část pozemku p.č. 837/2 směnit za část pozemku p.č.
1207/3 (dle GP o vým. 16 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 dle GP č. 775-174/2018 nově ozn. jako
- p.p.č. 837/84 o vým.10 m2 – do majetku města
- p.p.č. 1207/45 o vým.16 m2 – 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 - 6 m2, tj. 1.200,00 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
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Název:
Prodej pozemku st.p.č. 322, včetně stavby čp. 66, Labské nábřeží, Děčín XI - Horní Žleb
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku včetně stavby vše v k.ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
snížení předkládací ceny pro opětovné zveřejnění prodeje pozemku st.p.č. 322 o výměře 379 m2, jehož
součástí je stavba čp. 66, Labské nábřeží, Děčín XI - Horní Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím z
původní předkládací ceny ve výši 1.420.000,00 Kč na sníženou předkládací cenu ve výši 1.187.669,00 Kč +
ostatní náklady spojené s převodem, s tím, že v případě nezájmu o prodej nemovitostí bude předkládací cena
snižována dle „Zásad“.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 13. 11. 2018 návrh na prodej pozemku včetně stavby vše v k.ú. Prostřední Žleb a
usnesením č. RM 18 19 37 20 doporučila zastupitelstvu města schválit snížení předkládací ceny pro opětovné
zveřejnění prodeje pozemku st.p.č. 322 o výměře 379 m2, jehož součástí je stavba čp. 66, Labské nábřeží,
Děčín XI - Horní Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím z původní předkládací ceny ve výši 1.420.000,00
Kč na sníženou předkládací cenu ve výši 1.187.669,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem s tím, že v
případě nezájmu o prodej nemovitostí bude předkládací cena snižována dle „Zásad“, tj. varianta č. 2.
Dále rada města projednala variantu č. 1, tj. schválit prodej pozemku st.p.č. 322 o výměře 379 m2, jehož
součástí je stavba čp. 66, Labské nábřeží, Děčín XI - Horní Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím pro
****** za cenu 900.000,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.

Cena:

1 187 669,00

Návrh postupu:

RM doporučuje schválit snížení předkládací ceny pro prodej

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- záměr prodeje pozemku st.p.č. 322 o výměře 379 m2, jehož součástí je stavba čp. 66, Labské nábřeží,
Děčín XI - Horní Žleb byl zveřejněn na úřední desce v termínu 5.10.2017-23.10.2017
- OMH neobdržel žádnou žádost o prodej nemovitostí
- opětovné zveřejnění záměru prodeje výše uvedených nemovitostí bylo na úřední desce v termínu
5.12.2017- 21.12.2017, dále v tisku (Zpravodaj č. 23/2017) a na webových stránkách města (od
8.12.2017)
- OMH obdržel žádost p. ****** o prodej nemovitostí
- ZM usnesením č. ZM 18 06 05 12 ze dne 28.6.2018 schválilo prodej pozemku st.p.č. 322 o výměře 379
m2, jehož součástí je stavba čp. 66, Labské nábřeží, Děčín XI - Horní Žleb, se všemi součástmi a
příslušenstvím, formou dohadovacího řízení s výchozí cenou stanovenou pro dohadovací řízení ve
výši 1.420.000,00 Kč dle ZP č. 833-035/2018 ze dne 26.3.2018 vypracovaného znalcem Ing. Zdeňkem
Ješetou + ostatní náklady spojené s převodem
- žadatel p. ****** byl písemně informován o výchozí ceně stanovené pro dohadovací řízení a o dalším
postupu prodeje
- informace o prodeji nemovitostí a o dohadovacím řízení byla zveřejněna na serveru s-reality od
23.7.2018 do 16.8.2018
- informace o konání dohadovacího byla zveřejněna na úřední desce (od 1.8.2018 do 20.8.2018), dále v
tisku (Zpravodaj č. 15/2018) a na webových stránkách města (od 31.7.2018)
- OMH písemně informoval žadatele ****** o termínu konání dohadovacího řízení
- dne 22.8.2018 se uskutečnilo dohadovací řízení, kterého se nikdo nezúčastnil - viz. zápis z DŘ
přílohou
- opětovné prodloužené zveřejnění prodeje výše uvedených nemovitostí bylo na úřední desce (od
28.8.2018 do 1.10.2018), na serveru s-reality (od 28.8.2018 do 10.9.2018), v tisku (Zpravodaj č. 16/2018)
a na webových stránkách města (od 29.8.2018)
- OMH obdržel žádost p. ****** o prodej výše uvedených nemovitostí za nabídkovou cenu ve výši
900.000,00 Kč, tato cena je ale nižší než výchozí cena stanovená pro dohadovací řízení.
- varianta č. 1 - dle čl. III, odst. 2 „Zásad“ může zastupitelstvo města rozhodnout o přímém odprodeji
předem určenému kupujícímu za schválenou cenu zastupitelstvem města, a to
- z důvodu obecního zájmu nebo v případech zvláštního zřetele hodných
- v případech, dojde-li v době nabídkového řízení zvlášť atraktivní nebo zcela výjimečná nabídka
- varianta č. 2 - dle čl. IV, odst. 2 “Zásad“ v případě, že k poslednímu dni zveřejnění objektu na úřední
desce nebude zaevidována žádná žádost o odprodej objektu, bude zveřejnění prodlouženo o dalších
15 dní (tato povinnost splněna opětovným prodlouženým zveřejněním od 28.8.2018 do 1.10.2018).
Pokud ani po tuto dobu nebude zájem o objekt (v tomto případě zájem je - OMH dne 26.9.2018
obddržel žádost p. ****** o prodej nemovitostí), je vedoucí příslušného odboru povinen snížit
předkládací cenu postupně o 25 %, 50 %, 75 % a dále vždy o 1/2 předchozí ceny bez pozemku a
nákladů spojených s převodem nemovitosti, atd.
- OMH předkládá materiál ve variantách z důvodu cenového rozdílu mezi nabídkovou cenou žadatele a

sníženou předkládací cenou a nechává na zvážení orgánů města
záměr RM 11.7.2017 - usn. č. RM 17 13 37 15
záměr ZM 21.9.2017 - usn. č. ZM 17 07 07 08
Záměr prodeje nemovitostí byl zveřejněn 2x. Poté OMH obdržel žádost p. ****** o prodej nemovitostí. Byl
zveřejněn termín dohadovacího řízení, kterého se nikdo nezúčastnil. Prodej nemovitostí byl opětovně
zveřejněn v prodlouženém termínu. Poté OMH obdržel žádost p. ****** o prodej nemovitostí za
nabídkovou cenu 900.000,00 Kč.
V souladu se „Zásadami“ lze rozhodnout o přímém odprodeji, tj. varianta č. 1 nebo snížit předkládací cenu pro
opětovné zveřejnění z původní předkládací ceny ve výši 1.420.000,00 Kč na sníženou předkládací cenu ve
výši 1.187.669,00 Kč (25% snížení) a v případě, že o prodej nemovitostí nebude zájem, bude se předkládací
cena postupně snižovat dle “Zásad“, tj. varianta č. 2.
Pro úplnost OMH dodává, že se jedná o dvoupodlažní objekt, který je v současné době nevyužitý. Dle sdělení
OSU se objekt nachází v ochranném pásmu železnice, v aktivní záplavové zóně a v sesuvném území.
Obytnou budovu tvoří šest bytových jednotek. V roce 2013 byla provedena rekonstrukce 1.NP, fasády vč.
oken, a to z důvodu poničení povodní. 2.NP je v dezolátním stavu. Na pozemku st. p. č. 322 v k. ú. Prostřední
Žleb se zřejmě nachází dle kruhového betonového poklopu studna. Na dohadovací řízení se nedostavil žádný
zájemce a v současné době OMH eviduje pouze žádost p. ****** s konkrétní nabídkou ceny.
Návrh ceny:
varianta č. 1 - dle návrhu žadatele 900.000,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem
varianta č. 2 - dle „Zásad“ snížení ceny o 25 %, tj. výsledná cena 1.187.669,00 Kč + ostatní náklady spojené s
převodem
výpočet: 1.105.840,00 Kč (cena zjištěná) - 176.516,00 Kč (pozemek) = 929.324,00 Kč,
25% sleva z 929.324,00 Kč = 232.331,00 Kč
1.420.000,00 Kč (cena obvyklá) - 232.331,00 Kč (sleva) = 1.187.669,00 Kč
Nájemní smlouva: 0
Žadatel: ******
Závazky a pohledávky vůči městu: žadatel není veden v evidenci dlužníků města.
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Název:
Pozemky v k.ú. Podmokly – majetkoprávní vypořádání stavba „Labe, Děčín, protipovodňová ochrana – II.
etapa“
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo žádost o bezúplatný převod pozemků v k.ú. Podmokly a
schvaluje
bezúplatný převod (formou daru) části pozemku p.č. 3717/1 v k.ú. Podmokly o výměře stanovené
geometrickým plánem vyhotoveným na podkladě projektové dokumentace a pozemku 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 do
majetku ČR – Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec
Králové, IČ 70890005 v souvislosti s protipovodňovými opatřeními.

Stanovisko RM:
Rada města dne 13.11.2018 projednala žádost o bezúplatný převod pozemků v k.ú. Podmokly a usnesením č.
RM 18 19 37 17 doporučila zastupitelstvu 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 do majetku ČR – Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8,
Slezské Předměstí, Hradec Králové, IČ 70890005 v souvislosti s protipovodňovými opatřeními.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

schválit bezúplatný převod

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;
-ZM usnesením č. ZM 18 07 06 25 ze dne 20.9.2018 zveřejnilo 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;
-ostatní majetkové vypořádání (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) bylo v radě města, resp. zastupitelstvu města projednáno dne
4.9.2018, resp. 20.9.2018.
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.

Přijatá usnesení:
Zastupitelstvo města usnesením č. ZM 18 07 06 25 ze dne 20.9.2018 zveřejnilo 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.
Záměr města zveřejněn na elektronické úřední desce v termínu 8.10.-24.10.2018.
Ostatní majetková vypořádání (mimo daru) byla projednána v radě města dne 4.9.20108 a zastupitelstvu
města dne 20.9.2018 usneseními:
- RM 18 15 37 13 a ZM 18 07 06 26 - zřízení věcných břemen na pozemcích města pod stavbou vodního díla
(bezúplatně),
- RM 18 15 37 14 - zřízení věcného břemene pro vyvolanou přeložku plynárenského zařízení,
- RM 18 15 37 15 a RM 18 15 37 16 - uzavření budoucích smluv na zřízení věcných břemen se společností
Lidl Česká republika v.o.s. ,
- RM 18 15 37 17 - uzavření smlouvy o budoucím předání vyvolaných investic.
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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
Jaroslavem Hroudou, primátorem 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
Jaroslav Hrouda, primátor města

……....................................…….................
za Povodí Labe
finanční ředitelka
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ost. plocha

silnice
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